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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

15 e 22 de Janeiro
05, 12 e 19 de Fevereiro

05 e 19 de Março
02, 09, 16 e 23 de Abril

07, 14 e 21 de Maio
04 e 18 de Junho

02, 09, 16 e 23 de Julho
13 e 27 de Agosto

08 e 24 de Setembro
15 e 22 de Outubro

05 e 26 de Novembro
06 de Dezembro



Ata # 54 - 15 de janeiro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião dia 15/01/90. 

 
Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede 
social da U.S.E. situada à Rua Gabriel Piza, nº 433, foi realizada a quinquagésima quarta 
reunião da Diretoria Executiva da U.S.E. gestão 1988 a 1990. Reunião realizada 
conjuntamente com os departamentos. Abertura da reunião pelo Presidente Nedyr Mendes 
da Rocha com leitura da mensagem “Dívida de Amor”, do livro Vinha de Luz, seguida de 
comentários a respeito e, logo após feita a prece dando por iniciada esta reunião. 
Departamentos - Orientação Administrativo e Jurídico: o Sr. Flávio Pereira do Valle 
participou em dezembro de 1989, da fundação do Centro Espírita e sua creche, unidos da 
UDE 17ª zona. Demais assuntos considerados de rotina com atendimento em seu 
escritório. Livro: o Snr. José Domingos da Silva Jr – Diretor passou as mãos do Snr. Nedyr 
“Histórico Nº 1” a ser editado pelo Depto. do Livro, no jornal  Unificação, Sr. Nedyr pediu 
que o mesmo fosse entregue diretamente ao Sr. Antonio C. Perry de Carvalho - 2º Vice-
Presidente. Sr. Domingos solicitou à Secretaria a correção do endereço da U.S.E. junto ao 
Grupo Casimiro da Cunha, para recebimento de mensagens em Braille. Foram distribuídas 
apostilas com informativos sobre obras básicas de Allan Kardec, autores espíritas e 
enaltecimento sobre a campanha “Comece pelo Começo” para apreciação dos Diretores e 
após será apresentado em reunião dos Deptos. Finanças: O Sr. Antonio  Cóscia, Diretor, 
está bastante otimista em relação a campanha financeira na região da 21ª UDE, que 
futuramente será estendida a outras regiões. O Sr. Cóscia questionou sobre o custo do 
jornal Unificação e foi informado que para o mês de janeiro de 1990, deverá ficar entre 10 
e 12 mil cruzados novos. O jornal deverá sair em fevereiro de 1990, e as matérias para 
edição serem entregues até 25 de janeiro de 1990. O custo para propaganda no jornal 
Unificação deverá ser estipulado em 20 BTNs por edição. O Sr. Cóscia propõe para que o 
pagamento do jornal Unificação seja feito no ato da entrega aos órgãos e, não 
posteriormente como tem sido feito. Está sendo feito um trabalho de divulgação junto às 
casas espíritas da 21ª UDE, devendo-se estender para outras regiões futuramente. Sr. Cóscia 
se propôs a fazer sorteio de uma cesta de alimentos denominada “Cestão da Fartura” a 
NCz$ 10,00 cada número em um total de mil números, e o resultado em favor da U.S.E. 
Artes: Moacyr Camargo, Diretor, continua divulgando o trabalho do Departamento, para 
que possa ser requisitado pelos órgãos. Apreciação da ata  da reunião do dia 20 de 
novembro de 1989. Aprovada com correções. Presidência: O Sr. Nedyr convida Diretores 
e Departamentos para a visita e legalização da UNIME de São José do Rio Pardo, que está 
se organizando, seriam convidados também os CREs  de São João da Boa Vista e UNIME 
de Mooca. Esta visita será realizada em 03 e 04 de fevereiro de 1990, e com apresentação 
posterior ao CDE em março de 1990. Srs. Joaquim Soares, 1º Secretário, e Carlos Teixeira 
Ramos, Secretário Geral, propõem a criação provisória  da UNIME de São José do Rio 
Preto e a Diretoria provisória que seria oficializada após apreciação do CDE março e 1990. 
O sr. Nedyr apoia a proposta e pede presença do maior número de Diretores e Deptos da 
U.S.E. para esta realização. Snr. Nedyr informou que o Snr. Jorge Rizzini  ligou e disse que 
dentro de dois meses haverá uma série de programas na TV Manchete da qual participará 
e gostaria de divulgar o LP “Compositores do Além nº 02” que será reeditado e para isso 
necessitará de material de propaganda (disco e capa). Snr. Nedyr já está providenciando 
para que seja confeccionada uma nova capa ou reeditada a mesma capa, para o 



relançamento do LP. Apreciação da ata do CDE/USE de 10/dezembro, de 1989. Aprovada 
com correção. Secretaria: Snr. Carlos Teixeira Ramos – Secretário Geral, com relação a 
apreciação de modelos de regimentos internos/Mocidades para Deptos. de Centros 
Espíritas e órgãos os mesmos poderão ser apreciados para uma posterior aplicação dos 
mesmos. Snr. Nedyr acredita que esta proposta poderia aguardar a reforma do 
Estatuto/U.S.E., para ser apresentada posteriormente. Tesouraria: o Snr. Waldemar Fabris, 
Diretor, informa que o computador da U.S.E. será dado em comodato à LAPA 
ASSESSORIA CONTÁBIL  conforme contrato a ser elaborado. Prece, digo, Em tempo: o 
Snr. André Luiz Galembeck, 2º Secretário, justifica sua ausência às reuniões da DE/U.S.E. 
dias 15, 22 e 29 de janeiro de 1990, por estar em viagens de férias. Em sua falta, o Snr. 
Ariovaldo Albano, 3º Secretário, lavrará as atas de reuniões. Esgotada a pauta da presente 
reunião, o Sr. Presidente, solicitou ao Diretor de Finanças para proferir a prece final, ao 
cabo desta deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata 
que será por mim lida, datada e firmada e para quantos estiveram acordes, com seus termos 
e deliberações. 
 
São Paulo, 15 de janeiro de 1990. 
 
Assinaturas. 











Ata # 55 - 22 de janeiro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da Diretoria Executiva dia 22/01. 

 
Aos vinte e dois do mês de janeiro do ano de hum mil novecentos e oitenta nove, na sede 
social da USE situada a Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada 
a quinquagésima quinta reunião da Diretoria Executiva gestão 1988 a 1990. Após ser 
constatada a presença de número legal de diretores, o Presidente fazendo a abertura da 
reunião leu a mensagem nº 180, “Depois”, do livro Vinha de Luz, seguida de comentários 
e, logo após feita a prece, dando por iniciada esta reunião. Sr. Carlos Teixeira Ramos – 
Secretário Geral: para a reunião de Departamentos de 28 janeiro de 1990 solicitava 
colaboração de todos para organizar o PGA/USE 90, continuando com as datas já fixadas 
para atividades. Presidência: Wilson Garcia convida para a reunião da AJE (Associação de 
Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo) em 10 de fevereiro de 1990. Snr. Nedyr estará 
em viagem em Assis e solicita dos Diretores as suas presenças à reunião, questiona ainda 
sobre a edição do livro “O Centro Espírita” de Wilson Garcia, cujo autor oferece os direitos 
de vendas à USE. LP Compositores do Além, volume 02, Snr. Nedyr está providenciando 
a confecção da capa e contatando gravadoras para a edição do mesmo. Sr. Carlos T. Ramos 
acredita que através desta edição do LP nós conseguiremos receita para edição do livro “O 
Espiritismo e os Problemas Humanos – de Deolindo Amorim, poderia ser feito em 
conjunto e com a Federação do Paraná, uma tiragem de 5.000 livros sendo que Sr. Nedyr 
deverá procurar o IDE (Instituto de Difusão Espírita) para possível edição do mesmo. Snr. 
Joaquim Soares – Secretário lembra que para janeiro 1990 a USE terá sua receita 
aumentada em função do pagamento das mensalidades pelas Sociedades o que poderá ser 
aplicado em edições de livros, lembra também que o livro “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” traduzido por Herculano Pires tem sua doação para ser editado pela USE. Snr. 
Nedyr faz leitura de carta convite enviada pela UDE 14ª Zona para palestra de abertura das 
comemorações do centésimo aniversário do lançamento do livro “Obras Póstumas”, de 
Allan Kardec, na sede desta UDE tendo como expositor o Sr. Amilton Del Chiaro Filho 
com o tema: Allan Kardec e também lançamento de selo comemorativo emitido pelo 
CRE/SP. Snr. Joaquim Soares explica que o selo comemorativo terá uma tiragem limitada 
de 3.000 unidades sendo que 1.500 selos serão aplicados no livro “Obras Póstumas”, edição 
especial da FEB e o restante foi colocado à venda na reunião do CRE/SP em 21 de janeiro 
de 1990, esgotando-se, Joaquim propôs para que a USE faça uma nova tiragem de selos que 
serão repassados aos órgãos para venda, sendo a USE beneficiada com o resultado. A 
DE/USE aprova a proposta e deverá confeccionar 3.000 selos. Snr. Nedyr apresenta 
propostas enviadas pelo CRE Ribeirão Preto, Zonal Bloco B e UNIME/Americana para 
reforma do Estatuto/USE as quais deverão ser passadas para a Comissão da Reforma do 
Estatuto/USE. Proposta do DM/USE para realizar Encontro Nacional de Mocidades 
Espíritas. Snr. Nedyr acredita que este assunto deveria partir da FEB e que se a USE o fizer 
a FEB poderá aceitar, mas delegando a coordenação do Encontro para USE. Quanto ao 
Regimento Interno para departamentos de Mocidade o mesmo deveria ficar para após a 
reforma do Estatuto/USE. O assunto deverá retornar na próxima reunião da DE/USE em 
05 de fevereiro de 1990. O Sr. Geraldo de Oliveira Garcia presenteou a USE com um 
pôster tirado nos jardins da FEB durante o I Congresso Internacional de Espiritismo 
realizado entre 01 e 05 outubro de 1989. Recebemos carta da ABRAJEE (Associação 
Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas) apresentando o Snr. Geraldo de Oliveira 



Garcia como representante deste órgão no Estado de São Paulo. Snr. Nedyr foi procurado 
pelo Snr. Dr. José Carlos – Diretor Clínico e Ironildo Bozzeto – Conselheiro do Instituto 
Psiquiátrico Américo Bairral que o questionaram sobre o procedimento  do Snr. Paulo de 
Toledo Machado – representante da USE junto àquele órgão que o mesmo tem conturbado 
suas reuniões. Em vista da proximidade da eleição para nova DE/USE poder-se-ia na 
ocasião nomear novo representante da USE junto ao Instituto de Psiquiatria Américo 
Bairral. Para a próxima reunião doutrinária da USE em 29 de janeiro de 1990, o Snr. Nedyr 
convidou os Snrs. José do Prado e José Izuino com respectivas esposas  que foi aprovada 
pela DE. Secretaria: recebemos carta da Soc. Espírita Allan Kardec/São Roque desligando 
sua Mocidade Espírita do DM/USE. Discutida e aprovada pauta para a reunião do 
CDE/USE a ser realizada em 11 de março 1990. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais 
desejando fazer uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou ao 3º Secretário para proferir a 
prece final. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a ata que será por mim lida, datada e firmada 
e, para aqueles que estiverem acordes em seus termos e deliberações. 
 
São Paulo 22 de janeiro de 1990. 
 
Assinaturas. 











Ata # 56 - 5 de fevereiro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 05/02. 

 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede 
social da U.S.E. situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi 
realizada a quinquagésima sexta reunião da Diretoria Executiva gestão 1988 a 1990. Após 
ser constatada a presença de número legal de diretores o Snr. Presidente Nedyr Mendes da 
Rocha, lendo  mensagem do livro Vinha de Luz, e após proferiu a prece de abertura. 
Apreciação das atas relativas às reuniões dos dias 04 e 11 de dezembro as Atas respectivas 
foram devidamente aprovadas devendo “a posteriori” serem transcritas no livro próprio. 3 
– Palavra à a) Presidência entregou ao Diretor do Departamento de Finanças, a relação dos 
compromissários compradores do Parque Universitário Espírita, que serão contactados a 
fim de que possam doar terrenos à USE. Solicitou que este de posse desta lista, entrasse em 
contato com o Diretor do Departamento de Orientação Administrativo Jurídico e com 
Paulo Toledo Machado, para que estes lhes prestassem maiores esclarecimentos. Com 
relação  aos discos “Compositores do Além” informou que dado ao desinteresse em sua 
feitura por parte do confrade Jorge Rizzini, o mesmo não mais será feito mesmo porque 
solicitou ao confrade José do Prado Jr. e ao Diretor do Depto.  de Arte Moacyr Camargo 
para verem os preços dos fotolitos, e da regravação. Com relação ao terreno situado em 
Itaquaquecetuba, o doador Jorge Rizzini nos solicitou a devolução, iremos encaminhar os 
documentos que temos em nosso poder. O Snr. Jorge Rizzini solicitou-nos a devolução com 
relação aos direitos autorais. Com relação aos discos, a DE estudará se procederá tal 
devolução. Com relação ao terreno de Guaianazes a DE estuda a forma de doá-lo à 
sociedade que lá se encontra instalada (C. E. Antonio José de Souza). O Presidente 
informou que contactou com o confrade Ismael Batista da Silva, da cidade de São José do 
Rio Pardo e solicitou no caso de não haver chegado o material enviado pela Secretaria que 
o mesmo tirasse cópias reprográficas do material, a fim de enviar a Mococa. Em relação ao 
calendário, o Secretário Geral propõe que para sua elaboração, poderíamos aproveitar 
sugestões de atividades listadas durante as comemorações dos “Quarenta anos da U.S.E.” . 
Lembrando, igualmente que poderíamos vincular sugestões, pareceres, fazendo inclusive 
reuniões específicas a respeito. O Presidente a seguir, nos deu ciência, que o antigo 
Presidente da USE nos enviou material, solicitou à Secretaria que apreciasse o material com 
referência ao Lar da Família Universal, e igualmente solicita que a Secretaria faça o acervo 
com relação às reuniões do CFN (Conselho Federativo Nacional) e igualmente solicitou a 
relação de todos os documentos que temos na USE. O Presidente solicitou uma listagem 
com o nome dos elementos da DE e dos Departamentos. O Presidente, igualmente, nos 
informou que recebeu convite para palestra dia 14 de abril, na cidade de São Vicente, e 
que solicitou que no dia 15 fosse feito um Encontro de Dirigentes, estando para ser dada 
a resposta por elemento daquela cidade. Informou que recebeu carta de sociedade da cidade 
de Monte Alegre do Sul – UNIME  de Amparo, solicitando regularização, junto aos órgãos 
oficiais, a USE prestará auxílio a respeito. Lembrou que recebemos convite para a Semana 
Espírita, a ser promovida pelo C.E. Seara de Jesus, será contactado para nos representar, o 
Diretor do Departamento do Livro José Domingos da Silva Jr. Lembrou que na cidade de 
São José do Rio Pardo, nos dias 03 e 04 de março, será apresentado o movimento e entregue 
o certificado de união às sociedades. Secretaria: O Presidente irá publicar material relativo 
à reforma dos Estatutos, entregue pela Comissão respectiva, sendo que o anexo I é 



composto de 18 folhas, o anexo 02 composto de 15 folhas, e o anexo 03 de 3 folhas, sendo 
que este material será composto de carta de encaminhamento, este material será duplicado 
pelo Presidente, e entregue ao Sec. Geral para providenciar sua expedição juntamente com 
a ata. Diretor de Patrimônio informou que recebeu doação de NCr$ 13.000,00 para 
aquisição da parte de nossa Livraria , e igualmente irá providenciar aquisição de máquina 
copiadora. Esgotada a pauta da reunião, o Snr. Presidente solicitou ao Snr. Secretário para 
proferir a prece final, ao cabo desta deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, 
lavrei a presente ata, que será por mim lida, datada e firmada e para aqueles que estiverem 
acordes em seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 05 de fevereiro de 1990. 
 
Assinaturas. 











Ata # 57 - 12 de fevereiro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
ATA DA REUNIÃO DA D.E. DIA 12/02/90. 

 
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de hum mil novecentos e noventa na sede social 
da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
quinquagésima sétima reunião da D.E. da USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a 
presença numero legal de diretores, o Snr. Presidente abriu a reunião lendo a página “Sem 
instruções” ,do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, sendo o Secretário Geral incumbido de 
fazer a prece. Apreciação da ata relativa a reunião do dia 22 de janeiro de 1990.Aprovada, 
após a leitura, feita pelo 3º Secretário, devendo ser transcrito no livro próprio. Palavra à a) 
Presidência. o Presidente que havia sido incumbido de proceder à duplicação do 
anteprojeto dos Estatutos Sociais da USE, entregou cópias nesta reunião explicando a 
maneira como havia procedida a referida duplicação. Informou que o custo da referida 
duplicação, foi pela importância de NCz$ 4.340,00. Em virtude de estarem faltando folhas, 
será feita a duplicação das folhas faltantes. O Presidente informou que esteve nos dias 09, 
10 e 11 de fevereiro na cidade de Presidente Prudente, Rancharia e Assis, juntamente com 
o 2º Secretário, informando que tudo ocorreu bem, e que as cidades custearam a viagem 
de ambos. Lembrando que as viagens estão sendo reembolsadas. Lembrou que no sábado 
dia 17, estará na cidade de Bragança Paulista, no Jubileu de Ouro de sociedade espírita 
local. Reiterou o convite para que as cidades se façam presente dia 18 de fevereiro, no 
aniversário da Creche Meimei, b) Secretaria: informou que recebemos os cartazes alusivos 
a palestra que Divaldo  Pereira Franco ira promover, no próximo dia 24 de fevereiro, na 
cidade de São Caetano do Sul, sendo a promoção do CRE / Santo André, informou que 
recebeu fichas preenchidas durante a viagem realizada pelo Snr. Presidente.  A D.E. após 
examinar as propostas do ante projeto notou que aquela apresentada pela mesma, estava 
ausente, houve trocas de ideias a respeito sendo inclusive, contatado o coordenador da 
comissão Sander Salles Leite, e este esclareceu que por aspectos formais a proposta da D.E. 
não pode ser aceita. Houve trocas de ideias a respeito, ficando a D.E. de assumir uma 
posição que será melhor estudada pela própria D.E. Diretor de Patrimônio: informou que 
procedeu a devolução da escritura do terreno de Itaquaquecetuba ao Snr. Jorge Rizzini. 
Apresentadas as justificativas de ausência à presente reunião do 2º Vice-Presidente, 
igualmente do 1º Secretário. Esgotada a ordem do dia e ninguém mais desejando fazer o 
uso da palavra, o Snr. Presidente proferiu a prece final, ao cabo desta deu por findos os 
trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata, que será por mim lida, datada 
e firmada, e por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, em 12 de fevereiro de 1990. 
 
Assinaturas. 









Ata # 58 - 19 de fevereiro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 19/02/90. Reunião realizada juntamente com os 

Departamentos. 
 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede 
social da USE, situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi 
realizada a quinquagésima oitava reunião da DE gestão 1988 - 1990. Após ser constatada a 
presença de número legal de diretores, o Snr. Presidente abriu a reunião lendo a mensagem 
“Acima de nós”. A prece inicial foi feita pelo Diretor do Departamento de Artes. 2 - 
Apresentadas as justificativas de ausência a presente reunião da 1ª Vice-Presidente, assim 
como do Secretário Geral. 3 - Visitas às nossas reuniões: Tivemos em visita à nossa reunião, 
a representante da ABRAJEE, Roseli Libania Vancini, que veio nos convidar para palestra 
a ter lugar dia 10 de março de 1990, sendo o homenageado na palestra, o Professor José 
Herculano Pires, e a palestra feita por Heloísa Pires, com o tema “Visão Espírita sobre a 
Bíblia”, na sede do Instituto Espírita de Educação, ressaltou a importância do 
comparecimento de todos e deixou folhetos de divulgação. Igualmente, recebemos visita 
do Snr. Edgard, conselheiro da UNIME de São Vicente, que veio nos convidar para a 
palestra a ser proferida pelo Presidente da DE, naquela cidade, no dia 14 de abril, sendo 
que no dia 13 de abril, haverá, promovida pela UNIME de Santos, homenagem junto ao 
busto de Allan Kardec. Confirmou uma reunião, para o dia 05 de maio de 1990, reunião 
com os dirigentes da UNIME de São Vicente, além de contar com o comparecimento de 
elementos de Santos, Itanhaém, Peruíbe, será às 19h30 na cidade de São Vicente. Após o 
1º Secretário lembrou que a 1ª Vice-Presidente esteve nos representando no Encontro sobre 
Jornalistas Espíritas da AJE, dia 11 de fevereiro, lembrando que para divulgação de 
atividades, deverá ser feito cartaz e folhetos para destacar ao dirigente para a importância 
da imprensa espírita. O 1º Tesoureiro lembrou que o computador foi entregue à Lapa 
Assessoria Contábil, em regime de comodato. Após o Presidente lembrou sobre nossa visita 
a ter lugar na cidade de São José do Rio Preto, dias 03 e 04 de abril de 1990, no dia 03 à 
noite, será visto o que os Departamentos têm a oferecer e no dia 04 será discutido com os 
dirigentes o trabalho da USE, devendo haver a participação de elementos do CRE / São 
Paulo digo de São João da Boa Vista, dirigentes de casas espíritas. Igualmente, haverá ato 
solene de entrega dos certificados às sociedades recém unidas das UNIMEs de São José do 
Rio Preto e Mococa. 4 - Palavras aos Departamentos: a) Orientação Doutrinária: Está 
presentemente sem novidades, informado que a apostila “Atividades Doutrinárias” deverá 
estar sendo feita nova edição, além de no aguardo de recursos para a feitura de trabalhos, 
a nível estadual. Orientação Administrativa e Jurídica: com relação a contribuição sindical, 
devido pelas sociedades fez notas a respeito, que deveriam seguir juntamente com a 
convocação acerca das reuniões dos departamentos, porém, em virtude de tal não ser 
possível, será o mesmo publicado, na próxima edição do jornal Unificação. Artes: informou 
que está iniciando o Projeto Espirarte, inclusive já houve a instalação da nova iluminação 
para o salão. Pretende em São José do Rio Preto divulgar o projeto Espirarte, além da 
realização da Noite de Artes. Estuda a realização de trabalhos referentes aos corais. Livro: 
informou que já fez o levantamento do conceito do livro espírita, conforme é encontrado 
na Codificação Kardequiana, sendo que o referido conceito foi distribuído na reunião do 
departamento do Livro. Com este trabalho visa incentivar o livro espírita. Este trabalho 
deverá ser feito a nível do departamento, e aproveitará a próxima reunião geral de 



departamentos para se elaborar matéria a respeito. Pretende oferecer coleções às UNIMEs 
de São José do Rio Preto e Mococa. Com relação ao pedido que nos foi feito para 
organizarmos a I Feira do Livro Espírita de Taubaté, será proposta a data de 15 e 16 de 
setembro de 1990, sendo que iremos auxiliá-los em sua realização. Finanças: ficou 
estipulado de que o preço do jornal Unificação a ser cobrado pela importância de NCz$ 
5,00 (cinco cruzados novos). Pretende incentivar a campanha de mantenedores e 
anunciantes para a mantença do jornal. Sendo o valor da assinatura anual do jornal será 
NCz$ 120,00 (cento e vinte cruzados novos). Solicitou o apoio da DE a fim de 
conseguirmos mais anunciantes e mantenedores para o jornal. O Presidente, nesta reunião, 
entregou cópia reprográfica do anteprojeto dos Estatutos, que ficaram faltando a serem 
feitos assim como fichas de frequência de sua palestra realizada na cidade de Bragança 
Paulista. Nesta reunião, com a presença do Diretor do Departamento Administrativo e 
Jurídico foi trazida a baila o assunto referente às propostas de reformas estatutárias que 
foram omitidas, sendo que o Diretor respectivo explicou a sua atuação na referida comissão. 
Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, deu por 
encerrada a reunião com prece proferida pelo Diretor do Departamento do Livro. 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, 19 de fevereiro de 1990. 
 
Assinaturas.  













Ata # 59 - 5 de março de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 05/03 

 
Aos cinco dias do mês de março do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede social 
da USE, situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
quinquagésima nona reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 - 1990. Após ser 
constatada a presença de número legal de diretores, a abertura foi feita lendo-se a mensagem 
“Cuidados”, feita pelo Presidente. O Diretor do Departamento Administrativo e Jurídico 
fez a prece de abertura. Apreciação das atas acerca das reuniões relativamente aos dias 05 e 
12 de fevereiro de 1990. A apreciação destas atas ficou postergada para a próxima 
oportunidade. Análise a respeito da reunião do CDE a ter lugar a 11 de março de 1990: 
em primeiro lugar, conversado acerca do assunto de estudo a ser discutido “O Centro 
Espírita e a Atualidade”, sendo lembrado que para painelistas foram convidados Wilson 
Garcia e Terezinha de Oliveira. O Convite será devidamente confirmado por via epistolar. 
Sendo lembrado que a coordenação da reunião, deverá ser feita pelos membros do CDE, 
inclusive funcionando um como relator. Com relação aos assuntos deliberativos, o 
primeiro sobre o jornal Unificação e o “Meu Jornalzinho” será explicado ao Conselho, que 
todas as dificuldades a assuntos relativos aos mesmos, já foram expostos, sendo que nesta 
oportunidade, deverá ser explicado as providências que a DE está tomando para a sua 
manutenção, com trabalho realizado pelo Diretor de Finanças, então será pedida a 
contribuição do CDE para ajudar este trabalho no tocante à parte financeira dos jornais. 
Lembrado que regularidade de sua tiragem estará na contribuição do aspecto financeiro da 
questão. O segundo item da pauta refere-se a criação da UNIME de São José do Rio pardo. 
Neste assunto o Secretário Geral lembrou que é importante ter bem clara a divisão 
territorial desta UNIME para evitar problemas futuros assim como já ocorreram em outra 
UNIME. Lembrado que esta UNIME deveria absorver o trabalho e a região da cidade de 
Casa Branca, inclusive esta cidade. Outro item dos assuntos deliberativos: proposta da 
UNIME de Taubaté para a suspensão da reforma estatutária, o Presidente propôs que este 
assunto fosse devidamente estudado na parte relativa à Comissão de Reforma Estatutária. 
Após ponderações feitas pelos presentes, ficou certo de que a DE manteria o assunto no 
mesmo local, em que se encontra na pauta. O Presidente é de parecer que a DE participa 
das discussões deste assunto, sendo que o Presidente irá prestar esclarecimentos a respeito. 
Análise do Congresso Espírita em Ribeirão Preto em 1991, sendo que a cidade de Ribeirão 
Preto dará a infraestrutura e as condições logísticas, porém a comissão referente ao temário 
deverá a nível estadual. O que se firmará nesta reunião será uma comissão visando o estudo 
da viabilidade de tal realização. Proposta da UDE 18ª Zona: a DE, a princípio, manifestou-
se contrária a tal ideia. Comissão de Reforma Estatutária: o Diretor do Depto. 
Administrativo e Jurídico através de parecer fundamentado irá solicitar ao Conselho, que 
reabra o prazo de noventa dias para acolher as sugestões já enviadas e outro mais que 
necessitarem serem acolhidas, além de novas sugestões, e que até a reunião do CDE de 
setembro, a comissão apresenta estudos a respeito. O Secretário Geral lembrou que a 
Comissão Eleitoral irá auscultar o CDE a fim de saber se as eleições serão por chapas ou 
por nomes. Palavra à Presidência: lembrou que no dia 05 de maio haverá reunião da 
UNIME de São Vicente com a presença de dirigentes da região, será no CE Redenção. 
Igualmente, solicitou exposição para falar no Jubileu de Prata do C. E. Dr. Adolfo Bezerra 
de Menezes, em Bragança Paulista, foram sugeridos vários nomes que deverão ser 



consultados. A Tesouraria apresentará em próxima reunião do CDE, o balanço geral por 
ser assunto deliberativo não entro na ordem do dia do CDE, da reunião do dia 11 de 
março. Outros assuntos que não constam da presente pauta. Com relação ao jornal 
Unificação e Meu Jornalzinho, o Secretário Geral lembrou que no tocante ao jornal 
Unificação, o mesmo deve ser mais noticioso, devido à periodicidade que o mesmo sai, que 
se tiver que colocar notícias que sejam eventos posteriores à data de sua tiragem, como por 
exemplo, com prazo de trinta ou sessenta dias, com relação às demais matérias que seja feita 
análise das realizações efetivadas, seria um enfoque diferente no aspecto dos fatos 
acontecidos, sob a ótica bem mais doutrinária. As notícias deveriam ser analisadas com 
mais rigor, sob a ótica espírita para expor com mais clareza suas ideias, traçou um paralelo 
entre o que sucede nos jornais Gazeta Mercantil, um jornal de análise e a Folha de São 
Paulo, um jornal que procura mais destacar as falas. O Presidente lembrou que ao noticiar 
o evento, o Unificação deveria procurar noticiar o endereço das sociedades que o realizam. 
O Diretor de Finanças lembrou que deveríamos ter a partir da próxima edição a 
colaboração através de artigos do jornalista Paulo Alves de Godoy. Com relação ao Meu 
Jornalzinho, em primeiro lugar, discutida a viabilidade de om esmo tornar-se encarte do 
jornal Unificação com isso haveria uma economia de custos, para ambos os jornais pois um 
sendo encarte, seria feito somente um número de 2.000 assinaturas, que seriam colocados 
no jornal Unificação e enviada aos assinantes do Meu Jornalzinho, que passariam 
igualmente a sê-lo do Unificação. O Presidente lembrou que presentemente está vindo um 
grande número de assinaturas no Meu Jornalzinho, até o final da periodicidade das 
mesmas, estas estarão totalmente defasadas, não cobrindo mais os custos do referido jornal, 
tal hipótese aplica-se ao jornal Unificação, lembrado que o que paga os jornais é o aumento 
da publicidade. Lembrado que para esta edição do jornal Unificação o IDE somente cobrou 
a fatura relativa ao papel pela importância de NCz$ 19.000,00. Retornando ao aspecto do 
“Meu Jornalzinho” lembrado que presentemente este periódico faz promoção, para quem 
obtiver uma nova assinatura ganhará um livro, e que tal era desconhecido da DE não 
sabendo a DE se os livros serão doados, ou se isto importará em mais gastos para o Meu 
Jornalzinho. O Presidente lembrou que deveríamos conhecer a equipe faz o “Meu 
Jornalzinho”, em resposta o Secretário Geral lembrou que a maioria da equipe é do 
conhecimento da DE visto pertencerem aos Deptos. de Evangelização Infantil, Educação 
Espírita e Ates, e que os que fazem os aspectos mais técnicos como desenho, a qualquer 
momento a De poderá arranjar outros. O Departamento de Finanças lembrou que o preço 
do jornal Unificação deverá ser pela importância de NCz$ 10,00 e que somente aceitará 
pagamento à vista. Não haverá reunião no dia 12 de março de 1990. Ficando os demais 
assuntos, participação no programa Momento Espírita e Comentários sobre as visitas da 
DE para próxima oportunidade. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer 
o uso da palavra, o Snr. Presidente proferindo a prece final, ao cabo desta, deu por findos 
os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que será por mim lida, datada 
e firmada e por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
 
São Paulo, 05 de março de 1990. 
 
Assinaturas.  















Ata # 60 - 19 de março de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 19/03 

 
Aos dezenove dias do mês de março de hum mil e novecentos e noventa, na sede social da 
USE situada à Rua Doutor Gabriel Pizza no 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
sexagésima reunião de Diretoria gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de 
número legal de diretores, a reunião foi aberta com a leitura da mensagem “Servicinhos”, 
do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, sendo a prece inicial formulada pelo Diretor do 
Departamento de Artes Moacyr Camargo. Foram apresentadas as justificativas de ausência 
à presente reunião do Presidente e da 1ª Vice-Presidente, sendo que a presente reunião foi 
dirigida pelo Secretário Geral, sendo que o Secretário Geral solicitou que houvesse 
ratificação das decisões na próxima reunião. Apreciação da ata relativa ao dia 19 de 
fevereiro: a mesma foi devidamente apreciada sendo que posteriormente será transcrita no 
livro próprio. Outros assuntos que não constam da presenta pauta. Estiveram presentes à 
nossa reunião os Snrs. José da Silva Bueno Neto e Elfay Luiz Appollo, que são membros da 
Comissão constituída pelo CDE, para em caráter emergencial obter fundos financeiros para 
os jornais editados pela USE. Os membros da Comissão fizeram apresentação do objetivo 
de seu trabalho, lembrando que a Comissão foi composta para, em caráter emergencial, 
obter vernas para os jornais da USE, que inclusive no dia de ontem (18 de março), fizeram 
reunião e elaboraram planos, planos estes que dependem de um apoio da DE para a sua 
consecução, por isto vem a presente reunião, a fim de apresentá-los. Em primeiro lugar 
informaram que fizeram levantamento da importância dispendida para a feitura dos dois 
jornais, neste bimestre, pela importância de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), cada um, 
entende que o trabalho da Comissão deve ser conseguir esta verba, pelo prazo de seis meses 
e fizeram uma projeção de que em seis meses, os dois jornais irão custar a importância total 
de Cr$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil cruzeiros). Lembrado que para este plano 
tornar-se viável, seriam necessários que os jornais devessem sair em periodicidade bimestral. 
Entende a Comissão que após o transcurso de seis meses, a situação da USE estaria normal. 
A primeira das propostas seria a realização de uma “Ação entre Amigos”, que seria a 
aquisição de números que concorreriam ao sorteio de uma coleção das Obras Básicas, 
seriam feitos 80.000 números, a preço unitário de Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros), com esta 
campanha arrecadar-se-ia a importância de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) e 
após seriam vendidos, espaços gráficos para a publicidade na qual poderíamos arrecadar 
cerca de Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros). A Comissão igualmente pretende elaborar textos 
visando a conclamar os espíritas paulistas, a colaborarem na campanha de arrecadação de 
fundos, visando dinamizar os jornais “Unificação” e “Meu Jornalzinho”. Entende a 
Comissão que a De deve criar fundos na USE, reservado ao jornais, que seria verba que 
não poderia ser usada com outras finalidades, sendo que esta reserva de verbas deveria ter 
uma previsão de seis meses. Após, os membros da Comissão presentes informaram que 
para a campanha possa ter o seu adiantamento, necessitam de informações a serem 
prestadas pela DE, a saber: querem elementos para que a Comissão possa fazer um 
levantamento de número de sociedades unidas, para que possam distribuir cerca de 3.500 
exemplares que sobram pois pretendem distribuir as quotas partes a cada uma das USEs, 
UNIMEs, UMEs. Devido a este fato solicita que a Secretaria forneça o número de 
sociedades por órgão, a fim de que esta distribuição seja a melhor possível. Igualmente 
solicita elementos para que a Comissão visita o imóvel localizado em Guaianazes, doado à 



USE, a fim de verificar suas instalações e construções para que possa servir a eventual 
exploração econômica, visando propiciar venda à USE. A Comissão lembrou que o jornal 
deva sempre sair a cada quinze dias, aproximadamente, antes. Após a Diretoria Executiva 
passou a conversar acerca dos dizeres e do aspecto legal que teria a “Ação entre Amigos”, 
consultado o Departamento de Orientação Administrativa e Jurídico informou que nada 
tem o contrário no aspecto legal, de fazer ou não a rifa. Com relação a cessão da coleção 
para donativo, o Diretor do Departamento do Livro presente não se opôs a tal pedido. 
Com relação à sobra de jornais, o Secretário Geral esclareceu que na verdade sobram apenas 
quinhentos exemplares. Os membros da Comissão apresentaram a possibilidade que 
dentro deste plano, haja um aumento de tiragem para o jornal, pois assim poderíamos 
atingir a ideia da quota parte a ser distribuída aos órgãos para que pudessem redistribuir às 
sociedades. Embora seja reservado a parte, conforme proposta da Comissão, o numerário 
deverá ser guardado pela Tesouraria. Em relação ao terreno, situado em Guaianazes, não 
poderá ser usado, o Diretor de Patrimônio informou que o terreno não pode ser usado, 
pois é pensamento da DE doá-lo à sociedade lá estabelecida, dizendo que a sua utilização 
presentemente é inviável. Após houve trocas de ideias acerva do valor a ser cobrado na 
“Ação entre Amigos”, entendo a De que cinco cruzeiros, o valor seria baixo porém com as 
explicações fornecidas pelos membros da Comissão ficando de manter-se este valor. O 
Diretor de Patrimônio elogiou os integrantes da Comissão por apresentarem propostas 
concretas. O 1º Tesoureiro lembrou que a Comissão deveria se preocupar com a 
continuidade do trabalho apresentando sugestões para um trabalho a longo prazo. A 
Comissão em resposta assegurou que foi constituída apenas para apresentar sugestões, em 
caráter emergencial, ficando ao CDE de constituir outra comissão, ou manter esta para um 
trabalho a longo prazo de que o dinheiro para o jornal não saia mais do caixa 
administrativo. O Diretor de Finanças lembrou que o número de exemplares do jornal 
cedido de forma graciosa, dá o prejuízo. O Secretário Geral explicou o porque de haver a 
cessão de exemplares de forma graciosa às sociedades unidas e não unidas. Após a Comissão 
conversou sobre a forma de diagramação do jornal, a fim de que haja um melhor 
aproveitamento dos espaços, para um aumento do espaço publicitário e das matérias. Elfay 
prontificou-se a ver se a Gráfica do C. E. Amantes da Pobreza teria possibilidades de fazer 
o talão da rifa, de forma senão graciosa, a um preço bem mais baixo. A Comissão prevê que 
o prazo de distribuição da rifa seja de três semanas. O sorteio da rifa da “Ação entre 
Amigos” será no dia 30 de junho. A Comissão solicitou à USE que possa indicar quem será 
o contato para venda das rifas. Com relação à divisão do arrecadado entre os dois jornais 
seria feito o acordo com a necessidade dos mesmos. A Comissão deixou cópias de suas 
propostas com a DE. Palavra aos Departamentos. A) Finanças - informou que foram 
passadas à venda, cerca de 350 números o Cestão a Cr$ 20,00 a unidade. Com relação ao 
trabalho da Comissão, elogiou o seu desempenho e as propostas devidamente apresentadas. 
Explicou igualmente que o jornal Unificação sendo cobrado a Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) 
não está se pagando, somente não dando prejuízo pela realização do Cestão. Com relação 
ao Meu Jornalzinho explicou que segundo informações que lhe foram passadas pela 1ª Vice-
Presidente, o mesmo se encontra pago porém necessita de numerário para proceder-se à 
remessa. O 1º Tesoureiro Waldemar Fabris leu carta enviada aos compromissários-
compradores do Parque Universitário Espírita que estão domiciliados no interior, sendo 
que foi esclarecido que foram enviadas cerca de oitenta cartas. Estas cartas foram feitas com 
objetivo de proceder ao recadastramento dos compromissários, sendo que por informações 
prestadas, alguns já contataram com a USE. O Diretor do Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídico propôs que poderíamos fazer apelo no jornal Unificação, para 



que os compromissários entrem em contato conosco, prosseguindo com a palavra o Diretor 
respectivo lembrou sobre os aspectos legais da permuta da Rio Branco com outro terreno 
situado no Bairro dos Reis, sendo que será devidamente solicitado aos compromissários 
que nos cedam o seu direito de forma graciosa para que possamos fazer a permuta acima 
anunciada. Livro - O Diretor do Departamento do Livro José Domingos da Silva Jr. fez 
menção do que se encontrava à ata do dia 15 de janeiro, aonde o 1º Secretário nos 
informou de que a USE é possuidora dos direitos da tradução de “O Evangelho Segundo 
o Espiritismo”, o Secretário Geral propôs que o Diretor do Departamento do Livro entrasse 
em contato com o referido secretário, a fim de que este pudesse fornecer maiores 
pormenores acerca destes assuntos, para que esta informação fique arquivada, para que no 
momento oportuno possamos fazer tal publicação. O Diretor informou que esteve 
visitando a Petit Editora e aproveitou nos mostrando folhetos que foram feitos por aquela 
editora para as Feiras do Livro Espírita de Indaiatuba e ???/RS, sugeriu que a USE pudesse 
aproveitar a ideia, a fim de que na medida em que formos auxiliar as feiras do livro do 
nosso estado, poderíamos inclusive fazer material de apoio da USE, o que chamou mais a 
sua atenção nos folhetos mostrados é que no verso há a divulgação de obras espíritas. 
Lembrou que a USE não possui materiais para auxiliar as feiras, nas questões logísticas para 
o Manual do Divulgador do Livro Espírita saiu de um Encontro promovido pela USE. 
Lembrado que a distribuidora poderia fazer análise de custos de viabilidade da produção 
deste material e que poderíamos fazer tal proposta a algumas feiras. Informou que o Grupo 
Casimiro da Cunha lhe enviou três mensagens escritas em Braille. Informou que na visita 
da DE à cidade de São José do Rio Pardo conseguiu proceder a colocação de cinco coleções 
e, posteriormente, enviará as etiquetas. Com relação à reativação da campanha “Kardec na 
Biblioteca”, pretende em outubro, reativá-la, oferecendo as coleções aos órgãos que ainda 
não levaram. O Secretário Geral sugeriu que o Depto. do Livro fizesse uma matéria especial 
a respeito, inclusive relacionando as cidades que não levaram as coleções e propôs que 
solicitássemos das cidades que adquiriram as coleções que entrassem em contato com a 
responsável pela Biblioteca e esta nos informasse o uso que está tendo a coleção, se 
eventualmente seria o caso de haver a oferta de outra coleção àquela biblioteca e isto seria 
publicado no jornal Unificação. Lembrou que a UNIME de Taubaté deverá realizar Feira 
do Livro Espírita de 25 de novembro a 03 de dezembro, o Depto. do Livro irá oferecer o 
assessoramento para sua realização, inclusive oferecendo material de apoio. Lembrou que 
para auxiliar a Feira, poderemos convidar elementos de Araras, São Carlos e Sertãozinho 
que trabalham com a Feira do Livro, encarregam-se da edição do Divulgador do Livro 
Espírita. Sugeriu a realização de reuniões preparatórias com a presença destes elementos. 
Após, comentou que o preço das coleções é equivalente ao de um livro, devido a este fato, 
a DE sugeriu que a coleção custasse o valor do preço de um Livro dos Espíritos. Solicitou 
ao companheiro Souza que entrasse em contato com o Secretário de Cultura do Estado, a 
fim de obter o programa deste Secretário, para estudar, ver se aproveitássemos algumas 
ideias lá contidas. Artes - Lembro que no próximo dia 25 de março, haverá o projeto 
Espirarte, com reinício das atividades em nossa sede, haverá apresentação do Coral “Brilha, 
Avança e Luz”. Apresentou o regulamento do I FEMUIN (I Festival Estadual Espírita de 
Músicas Infantis) que será realizado juntamente como Depto. de Evangelização Infantil e 
Artes do IDE. Lembrado que o prazo de inscrição será até o dia 31 de agosto e o Festival 
terá lugar no dia 07 de outubro, sendo a realização feita na cidade de Araras, sendo que o 
Depto. incumbir-se-á da divulgação junto aos órgãos da imprensa espírita. O Secretário 
Geral disse que deveria haver menção ao órgão local, motivando as sociedades 
componentes deste órgão a se sensibilizarem com o evento, e que deve haver estímulo para 



que o pessoal trabalhe com a região. O Diretor do Depto. de Artes irá contatar com o IDE, 
a fim de que haja o trabalho com órgão local. Pretende obter divulgação a fim de que os 
eventos do Departamento sejam melhor divulgados. Palavra ao Diretor de Patrimônio: 
informou que a AJE fará um evento a 08/04 e os diretores daquela entidade entraram em 
contato consigo, a fim de que houvesse o empréstimo da cozinha e este concordou. 
Tesouraria lembrou que retirou NCz$ 30.000,00 antes do plano econômico o que evitou 
o confisco de nossas reservas. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o 
uso da palavra, o Sec. Geral solicitou ao Diretor do Depto. do Livro para proferir a prece 
final ao cabo desta, deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a 
presente ata que será por mim lida, datada e firmada e por aqueles que estiverem acordes 
com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 19 de março de 1990. 
 
Assinaturas. 





















Ata # 61 - 2 de abril de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 02/04/90. 

 
Aos dois dias do mês de abril do ano de hum mil novecentos e noventa, na sede social da USE situada 
a Rua Doutor Gabriel Pizza, no 433, bairro de Santana, foi realizada a sexagésima primeira reunião da 
Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. O Snr. Presidente fez a abertura da reunião, lendo a 
mensagem “O Capacete” do livro Vinha de Luz e, após solicitou ao 1º Secretário para proferir a prece 
inicial. Apreciação das atas: - Foram apreciadas e aprovadas as atas relativas às reuniões dos dias 05 e 12 
de fevereiro e 05 de março, que deverão ser transcritas no livro próprio. Assunto referente à Assembleia 
Geral Ordinária: O Secretário Geral lembrou que por força do que dispõem os Estatutos Sociais, deverá 
haver a publicação dos editais, em jornal de circulação estadual. Sendo que o Diretor do Departamento 
de Orientação Administrativa e Jurídica verá o valor a ser cobrado pelos jornais, para publicação de tais 
editais. Ficou certo, igualmente de que a publicação deverá sair nos jornais, no período compreendido 
entre os dias 28 de maio e 05 de junho, sendo que o Diretor do Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídico fará minuta para a publicação. Outro assunto abordado foi que juntamente 
com convocação à Assembleia, seguirá uma circular com a ficha rosa. O Sec. Geral lembrou que não a 
temos em quantidade, deverão ser feitas cerca de 1.500; para tanto o 2º Secretario e o 1º Tesoureiro 
incumbir-se-ão de verificar os orçamentos em próxima reunião. Quanto ao local será solicitada a sede 
do Centro Espírita Nosso Lar, contato este que deverá ser feito pelo Secretário Geral se não for possível 
a cessão do salão daquela entidade, será solicitado refeitório, sendo a reunião realizada em nossa sede. 
Porém senão for possível tal cessão, será feita em nossas dependências de forma integral, sendo 
estudadas alternativas para servir-se o almoço. Será solicitada a equipe incumbida de almoço que faça 
em outro local, trazendo-o pronto à nossa sede. A referida assembleia deverá ter lugar da primeira 
convocação às 8hs00, em segunda convocação às 9hs00 sendo que na convocação irá juntamente a 
convocação para a reunião do CDE. Análise da reunião do CDE: Em primeiro lugar, neste assunto foi 
visto quem aprovaria a ata relativa a reunião de março, devida sustentada pelo 2º Secretario, porém 
com os esclarecimentos prestados de que embora houvesse renovação de elementos o Conselho seria o 
mesmo, a ata será vista na reunião do C.D.E. de setembro. O Presidente, tecendo considerações, disse, 
que a DE deveria estudar fazer um cursinho para os que viessem à reunião do CDE, a fim de dar-lhes 
noções acerca da finalidade de tal reunião. Outro aspecto abordado pela Presidência, atuação de 
elementos da mesa diretora, que a mesma deve ter a opinião acerca dos assuntos, e que atuação da 1ª 
Vice Presidente foi totalmente discordante, devido a mesma haver se mantido ausente das reuniões da 
DE. Como exemplo, foi lembrado pelo Diretor de Patrimônio de fazer comissão para angariar fundos 
aos jornais da USE, de que ao invés de defendermos a existência de comissões deveríamos prestigiar o 
trabalho do Diretor do Departamento de Finanças, isto era opinião da DE, porém a 1ª Vice-Presidente 
defendeu formar-se a comissão. Após o Presidente lembrou que a DE deve ter unidade de posição. Com 
relação ao bilhete deixado na reunião, pelo Diretor do Departamento de Orientação Administrativo 
Jurídico o mesmo foi lido, e a comissão de reforma prolongou o período de recebimento das sugestões 
já enviadas. O Presidente prosseguindo lembrou que os companheiros do interior estão desestimulados 
a frequentar a reunião do CDE, não somente pelos custos da viagem e, igualmente porque ela é reunião 
desestimulante, percebe-se isto, nas viagens que faz pelo interior. Análise das visitas feitas pela DE. O 
Presidente entende que tais visitas tem sido boas e proveitosas, divulgando com elas o trabalho da USE, 
porém lamentou que outros companheiros não estejam viajando, bem mais. Os demais diretores que 



estiveram presentes na cidade de São José do Rio Pardo acharam o encontro extremamente proveitoso, 
sendo que o Encontro produziu muitos frutos na região. Reunião da AJE, em nossa sede dia 08 de 
abril: Segundo informações prestadas pelos diretores que estão bem informados, todas as providências 
que competiam a DE, já foram tomadas. Educação Espírita nas Escolas: este assunto ficou transferido 
para próxima reunião. Participação da DE no Programa Momento Espírita: transferido para a próxima 
reunião. Assunto referente ao uso salão com objetos: O Diretor de Patrimônio disse que o salão como 
se encontra, causa mal aspecto a quem nos visita, pois há vários materiais inservíveis, pretende alienar 
a mesa com as chapas adressográficas, e, no tocante a exemplares do “Meu Jornalzinho” deverá ser 
consultada a 1ª Vice-Presidente, a fim de que esta nos informe quantos exemplares, pretende guardar e 
o restante pretende vender, com isto pretende que haja a desocupação do salão destes objetos. O Diretor 
do Depto. Finanças prontificou-se a trazer caixas, a fim de colocar os jornais, até ulterior providências, 
por parte da 1ª Vice-Presidência. O Secretário Geral entende que todos os números que estão no salão 
devem ser guardados, para isto poderíamos empacotá-los. Lembrando que nas prateleiras, onde era 
sugestão de guardar os jornais irá ser remodelada a nossa biblioteca, por isto não haverá espaço para 
guardá-las nas prateleiras. Sugerido que na próxima reunião da DE, este assunto, seja discutido, a fim 
de que estabelecemos critério, sobre o que guardaremos em nossa sede, porém o Diretor de Patrimônio 
acentuou que não quer mais materiais inservíveis sendo colocado em nosso salão. Continuando com a 
palavra, o Diretor de Patrimônio, igualmente lembrou que os documentos do Simpósio Jurídico 
Espírita estão desorganizados, inclusive estão estragados e, continuou disse que há vários objetos que 
deveríamos nos desfazer deles, continuando disse, que solicitados os assuntos a DE deve ter maior poder 
de decisão, que em alguns casos a decisão pode e nem deve ser adiada. Palavra à Presidência: lembrou 
que nos dias 14 de abril, deverá estar em São Vicente, para uma palestra, da Semana Espírita de São 
Vicente, e, no 15 de abril, haverá comemoração junto ao busto de Allan Kardec. Prosseguindo, 
informou que recebeu carta, enviada pelo CRE/Santos, no dia 26 de março, e que este CRE 
permanecerá reunido no dia 05 de maio, a partir das 19hs30min, reunião ampla com diretores das 
sociedades de Santos, São Vicente, Itanhaém, Praia Grande e, demais cidades, além de representantes 
dos órgãos e, nesta carta houve a solicitação de apoio da USE, para o referido trabalho. O Sec. Geral 
entende que deveremos entrar em contato com o referido CRE, a fim de que os termos de nossa 
circular, assemelham-se aos termos da circular, a ser enviado pelo CRE, então iremos enviar circular 
aos centros da região convocando-os para o evento. O Presidente entende que a divulgação do evento, 
e sua realização devam ser noticiado pelo jornal Unificação, a fim de servir de incentivo, a outros órgãos 
a fim de que realizem promoções semelhantes, b) Secretaria: O Sec. Geral lembrou que na reunião do 
dia 19 de março não havia estado, nem o Presidente, nem seu substituto legal e que em virtude disto, 
as decisões tomadas na reunião deveriam ser ratificadas, porém não o foi, devendo a ata ser dada ao 
conhecimento do Presidente, para que este ratifique as decisões, este assunto constará da pauta da 
próxima reunião. Expedirá na próxima semana a circular de convocação para a Reunião Geral dos 
departamentos, que terá lugar no próximo dia 29 de abril. Pretende enviar igualmente, a ficha de 
atualização cadastral dos órgãos, sendo que a entrega dos materiais, para a feitura dos relatórios deverá 
ser feita até o dia 24 de abril a fim de que os relatórios sejam ultimados para maio. O Secretário Geral 
pretende consultar o responsável pelo jornal, a fim de saber da viabilidade de publicação da mesma, na 
edição próxima em qual data esta sairá. O Presidente entende, necessário que os elementos da DE, 
conheçam o relatório da Tesouraria, irá nesta semana pagar a importância de Cr$ 12.800,00 ao IDE, 
referentemente à feitura do Jornal Unificação. Patrimônio conseguiu doação das lajes, que estarão a 
frente da livraria, assim como irá obter a doação para a colocação do peso de paviflex. Conversou com 
o Snr.  José do Prado Jr, e este concordou em ser reembolsado pelas despesas de almoço e condução 



sendo que ficou estabelecido de que o mesmo deveria apresentar notas comprovatórias das despesas e 
vale para a condução, sendo reembolsado das importâncias gastas quinzenalmente. Tesouraria: está 
elaborando a minuta do contrato do computador. Outros assuntos que não constam da presente pauta. 
O 1º Secretario abordou o assunto relativo ao mural, dizendo que como se encontra qualquer um pode 
chegar lá e, colocar o que bem entender, dizendo que está no mural. Ficando certo de que a DE irá 
decidir, sobre a convivência ou não das coisas que serão afixadas no mural, e qualquer elemento da DE 
ficará responsável por retirar material não condizente com os postulados da Doutrina e, ideias da USE, 
justificando se for caso em reunião da DE. Em relação à reunião do CFN (Conselho Federativo 
Nacional – Região Sul) dias 28 e 29 de abril, na cidade do Rio de Janeiro o tema será “Assistência 
Social”. Em virtude da nossa diretora do Departamento Serviço Assistencial Espirita estar ausente de 
nossas reuniões e, por conseguinte não encontrar-se inteirado de como estas atividades desenvolvem-se 
esta será contatada pelo Presidente, e através da conversa sentir se a mesma poderá bem representar o 
nosso Estado. Sendo que o Presidente irá escolher os outros elementos de nossa representação. Diretor 
de Finanças – presente a reunião informou que elemento da cidade de São José do Rio Preto, que 
adquiriu terreno no “Parque Universitário Espirita”, virá até a sede da USE, para se informar acerca 
das providências para a cessão do referido imóvel à nossa entidade, deverá encaminhá-lo para obter às 
informações com o Diretor do Departamento de Orientação Administrativo e Jurídico pois este poderá 
prestar os informes, inclusive tendo aprontado a minuta da cessão do terreno. Sobre este assunto, o 1º 
Tesoureiro lembrou que já foram enviados setenta e oito correspondências a compromissários 
compradores do interior, sendo que cerca de trinta por cento, retornou sem localizar o remetente e, 
dez pessoas entraram em contato consigo, e segundo informes do Diretor do Depto de Orientação 
Administrativo Jurídico grande parte dos cessionários já se comprometeram a fazer a cessão. Informou 
ainda o Diretor do Depto de Finanças que esteve na Feira do Livro Espirita, em Cotia, onde deixou 
cerca de 30 jornais “Unificação”, e deverá deixá-los na Livraria Boa Nova. O Diretor de Patrimônio 
mencionou acerca daqueles diretores que aceitam os cargos, não assumindo suas funções entendendo 
que tal proceder, não é correto e quem viesse a aceitar cargo, deveria executar as tarefas, tanto na DE, 
como nos Departamentos. Apresentada a justificativa da ausência à presente reunião do 3º Secretário. 
O Diretor de Finanças lembrou que o Meu Jornalzinho não foi expedido devido ao extravio de 
fotografia, sendo que a 1ª Vice-Presidente fará digo, obterá cópia desta. Esgotada a pauta dos trabalhos 
ninguém mais desejando fazer uso da palavra, com prece proferida pelo 1º Tesoureiro deu-se por 
encerrada. 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 02 de abril de 1990. 
 
Assinaturas 





















Ata # 62 - 9 de abril de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião DE/USE dia 09/04/90 

 
Aos nove dias do mês de abril do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede social 
da USE situada a Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
sexagésima segunda reunião da DE/USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a 
presença de número legal de diretores, o Presidente da DE Nedyr Mendes da Rocha saudou 
os presentes e leu a mensagem “Contestação” do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, e, após 
solicitou ao Snr. José do Prado Jr. para proferir a prece de abertura. Visitas: recebemos a 
visita do companheiro Miguel Rodrigues Barbosa Neto que possui um trabalho relacionado 
ao Centro de Prevenção do Suicídio, o mesmo apresentou artigos sobre este centro através 
de cópias reprográficas distribuídas aos presentes e deixou cópias para os diretores, que 
estavam ausentes. Ceio com o fim precípuo de solicitar apoio da DE, a fim de conseguir 
um local para a instalação desta sede, nas proximidades do bairro do Paraíso, lembrado que 
o mesmo poderia consultar a direção da AMESP. Igualmente o colaborador da USE, José 
do Prado Jr que veio nos trazer pedido formulado pelo Centro Espírita Nosso Lar - Casas 
André Luiz, a fim de que pudesse esta instituição fazer o folheto “Comece pelo Começo”, 
inclusive seria a fonte originadora do folheto. Sendo que a DE consultada, autorizou tal 
pedido, será feito carta de resposta com esta autorização. Assunto relativo ao uso da sede. 
Com a palavra o Diretor de Patrimônio informou que já fez a limpeza de nossa sede, sendo 
que o Diretor do Departamento de Finanças colocará os exemplares dos jornais em caixa, 
separando-os por número de exemplares. Sendo que a chapeira e a mesa será vendida como 
material inservível. Com relação ao “Meu Jornalzinho” serão guardados cerca de cinquenta 
exemplares, para o arquivo sendo que estes que irão ao arquivo, deverão ser empacotados 
e guardados em locais altos, a fim de evitar insetos e roedores. Com relação aos 
remanescentes serão carimbados, número de telefone para contatos e preço de assinatura e 
após serão distribuídos aos órgãos na reunião do CRE/SP dia 22 de abril e na reunião geral 
dos Departamentos dia 29 de abril aos órgãos do interior. Porém não serão todos 
carimbados, tendo em vista alteração do preço e do número de telefone. Sendo que os 
referidos jornais deverão ficar guardados na sede do C. E. Eurípedes Barsanulfo, onde serão 
trazidos, na medida das necessidades. Sendo que o Diretor de Patrimônio lembrou que 
pretende nas prateleiras que sobraram com a deslocação da livraria, fazer a nossa biblioteca. 
Sendo que a Secretaria, igualmente solicitou uma prateleira, com relação as cadeiras 
quebradas verificaremos se é possível o seu conserto, sendo que serão vendidos como 
material inservível. Com relação a lista de assinaturas da Constituinte, lembrado que este 
material está sujo e não possui quase serventia, o Secretário Geral lembrou que para 
fazermos mala direta com estes nomes, o custo não iria compensar, pelo seu alto custo, 
visto alguns nomes serem simpatizantes e lembrado igualmente de que pelas listas terem 
mais de quatro anos, alguns dados devem haver se alterado, por conseguinte, estas listas 
terem mais de quatro anos, digo, serão vendidas como material imprestável. Com relação 
ao quadro mural será colocado no salão sendo feita uma lousa para avisos, na parte externa. 
Assunto referente à AGO local e fichas: Com relação ao local, o Secretário Geral ainda não 
consultou o Centro Espírita Nosso Lar - Casas André Luiz, porém aproveitando o tratado, 
no item 02 destes fazerem o material da campanha “Comece pelo Começo” irá procurar 
saber quem é a responsável pela sede e após tentará contato com esta. Com relação as fichas, 
o 1º Tesoureiro por via telefônica informou que obteve o orçamento de Cz$ 187.000,00 



sendo que deverão ser consultadas gráficas pelo Presidente e 2º Secretário. Ratificação de 
reunião do dia 19 de março: O Presidente informou que não pode ler a ata daquela reunião, 
solicitando que a discussão desse assunto fosse transferida para a próxima reunião. Visitas 
a Santos e São Vicente: O Presidente informou que deverá estar em São Vicente, fazendo 
palestras, dia 14 de abril e, por problemas de locomoção para o retorno à Campinas, não 
poderá estar na homenagem junto ao busto de Allan Kardec, dia 15 de abril, sendo que 
nesta oportunidade a DE deve estar representada pelo 2º Secretário. Reunião do Conselho 
Federativo Nacional Região Sul dias 28 e 29 de abril: deverão compor a delegação de São 
Paulo o Presidente, o 2º Secretário, a Diretora do Departamento de Evangelização Infantil 
ou seu representante e a Diretora do Departamento de Serviço Assistencial Espírita e seu 
representante, sendo que estas duas últimas serão consultadas para ver se poderão ir a esta 
reunião. Reunião Geral dos Departamentos: segundo informações prestadas pelo 2º 
Secretário, a responsabilidade pela feitura do almoço, em tal reunião será 5ª e 7ª UDE e 
UNIME de Osasco sendo que o Secretário Geral não pode expedir a convocação por falta 
de verbas, devem ser enviadas nesta semana. Educação Espírita nas Escolas: este assunto foi 
transferido sendo que lembrado que nos foi aberta a possibilidade de ensinarmos educação 
religiosa, que deveríamos aproveitar para divulgar a Doutrina. Participação no Programa 
Momento Espírita: este assunto foi transferido. Palavra à a) Presidência: o Presidente 
solicitou à 1ª Vice-Presidente que deixasse os materiais referentes ao Simpósio Jurídico 
Espírita, na sede da USE, sendo que esta comprometeu-se em trazê-los. Após, comunicou 
que recebeu telefonema de Raimundo, de Rancharia, e este informou da cidade de 
Paraguaçu Paulista, estão iniciando um trabalho com o presídio, e solicitou que a USE 
pudesse fazer material de apoio. O Secretário Geral lembrou que praticamente nada temos 
a respeito, que o antigo Presidente da USE, Nestor João Masotti, quando houve o início 
do convênio entre a USE e o Desipe, hoje substituído por Coordenação dos Sistemas 
Penitenciários, apresentou um programa preliminar e até a presente data não foi feito o 
definitivo. O que a USE tem feito no convênio é simplesmente fornecer o nome, nem 
sempre atualizados, dos que fazem este trabalho, sendo que a DE não tem controle algum 
dos trabalhadores, visto que os órgãos não nos comunicam eventual alteração de 
trabalhadores. Este trabalho deveria ser capitaneado pela Diretora do Departamento de 
Serviço Assistencial Espírita, que nada fez a respeito, que não existe por parte da De 
coordenação, alguma a respeito deste trabalho e, com relação ao convenio, simplesmente 
não há cobrança alguma por parte da Coordenação do Sistema Penitenciário, assim como 
não há exigências de nossa parte pelo convênio a USE quem deveria credenciar os 
elementos que vão trabalhar porém isto atualmente não sucede, preferindo os 
trabalhadores solicitarem os bons ofícios dos diretores dos presídios, entende que a USE 
deveria voltar a coordenar o trabalho. O Presidente solicitou que este assunto retornasse à 
pauta na próxima reunião. O Presidente questionou sobre as ausências da Diretora do 
Departamento de Serviço Assistencial Espírita, em nossas reuniões, dizendo que a mesma 
não capitaneia um trabalho, em nosso Estado, e colocando em dúvida, se esta poderia bem 
representar o Estado de São Paulo, na reunião do CFN Região Sul, inclusive havendo 
apresentado os assuntos lembrado que a nível dos departamentos, não temos trabalho a 
respeito. O Sec. Geral e o Diretor de Patrimônio entendem que se a mesma não executa 
um trabalho, deveria haver sido substituída porém que a mesma deva ir a referida reunião 
por ser a Diretora do respectivo Departamento. Inclusive o Sec. Geral entende que o 
Presidente deve consulta-la, explicando a situação e, vendo se a mesma tem interesse de 
participar nesta reunião, e entende mais que se a mesma tem interesse de participar nesta 
reunião e não puder nada apresentar não será bom para ela própria. A DE decidiu solicitar 



a presença na próxima reunião da DE, 16 de abril, a fim de tratar, com a mesma estes 
assuntos; b) Secretaria informou que por faltar recursos não pode expedir a ficha de 
atualização cadastral aos órgãos, pretende expedi-la esta semana. O Presidente solicitou à 
Secretaria que enviasse material para uma nova sociedade que se uniu junto à UNIME 
Rancharia; c) Diretor de Patrimônio informou que já colocou o piso de Paviflex, na entrada 
da sede e que dará as lajotas, lembrando com isto que a USE não teve despesa alguma, 
preocupa-se com o levantamento do patrimônio da USE, lembrou que nos foi oferecida 
uma copiadora, que pagaríamos o preço total de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
cruzeiros), sendo o valor dividido em 05 parcelas de Cr$ 80.000,00, estamos estudando 
verificando a possibilidade de tal aquisição. Outros assuntos que não constam da presente 
pauta: O Diretor do Departamento de Finanças falou a respeito das rifas apresentadas pela 
Comissão constituída pelo CDE para angariar fundos aos jornais da USE, sendo que as 
rifas estão prontas, porém deve numerá-las. Foram propostas várias ideias a fim de que o 
esmo pudesse numerá-las, sendo que o Diretor respectivo, irá estuda-las. Foram feitas 
oitenta mil números que serão sorteados no 30 de julho, sendo que o premio da rifa será 
uma coleção de Allan Kardec. Lembrado que deveríamos ter uma infraestrutura financeira 
que nos capacitasse a levar o trabalho sem precisar dos companheiros. Feitos comentários 
sobre a reunião da AJE, sendo que o Diretor de patrimônio ressaltou que deixaram a sede 
limpa, com a participação de sessenta pessoas. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais 
querendo fazer o uso da palavra, com prece proferida pelo Presidente, deu-se por encerrada 
a reunião. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a ata que será por mim lida, datada e firmada 
e por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 09 de abril de 1990. 
 
Assinaturas. 

















Ata # 63 - 16 de abril de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião DE dia 16 de abril - reunião com departamentos. 

 
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede 
social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Pizza, no 433, bairro de Santana, foi realizada 
a sexagésima terceira reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser 
constatada a presença do número legal de diretores, o Presidente lendo a mensagem 
“Amizade e Compreensão” do livro Vinha de Luz, aproveitando a mensagem o presidente 
fez comentários, estabelecendo citação entre o conteúdo da mensagem e o trabalho 
desenvolvimento pelo Departamento de Serviço Assistencial Espírita. E, após solicitou ao 
Diretor do Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica para proferir a prece de 
abertura. Aprovação da ata relativa à reunião do dia 19 de março apreciada, devendo ser 
transcrita no livro próprio. Palavras dos Departamentos: Orientação Doutrinária informou 
que recebeu pedido de centro situado na cidade de Porto Feliz, para orientação de trabalho 
doutrinário, havendo encaminhado a missiva ao CRE Sorocaba, inclusive fornecendo 
elementos ao CRE para dar a orientação. O Diretor de Patrimônio informou ao Diretor 
do DOD, que a nova remessa das apostilas “Atividades Doutrinárias” já chegaram, e este 
levou um exemplar para proceder estudo com relação ao mesmo. Evangelização Infantil 
lembrou que muito embora haja elaborado o planejamento para o ano de 1990, poderá o 
mesmo sofrer alterações, no caso de outro diretor assumir o referido departamento. 
Preocupa-se com o trabalho de atualização dos endereços dos órgãos para tanto solicitou 
apoio da Secretaria. Pretende, igualmente, proceder a reativação dos departamentos dos 
órgãos que estão inativos, assim como daqueles que estão desativados, além do apoio aos 
que estão trabalhando. Pretende fazer uma central de material, solicitando aos órgãos que 
forneçam os materiais já existentes, a fim de revisá-los e, poder fazer que retornem ao 
Estado, porém ainda não houve atendimento do pedido aos órgãos, ainda não procederam 
ao envio de material. Outro trabalho planejado é a formação da equipe para dar curso nos 
órgãos, esse trabalho prosseguirá o trabalho de cursos do Departamento. Os cursos e 
encontros serão marcados, na medida em que houver solicitação dos órgãos. Sobre o 
Festival de Músicas Infantis, a Diretora teceu comentários a respeito, dizendo que mesmo 
terá lugar no dia 7 de outubro, em Araras, e seria uma colaboração do Depto. Evangelização 
Infantil e o Depto. de Artes. Lembrou que foi feito um regulamento ao mesmo e a ficha de 
inscrição será distribuída. Com relação à premiação, irá ver os custos financeiros, mas 
pretende dar ao primeiro prêmio um violão, para os prêmios seguintes troféus. Com relação 
ao Encontro Estadual de Evangelizadores, que terá lugar em Presidente Prudente, foi 
transferido para os dias 07, 08 e 09 de setembro, já está em fase de organização, inclusive 
havendo a Comissão se reunido nos dias 31 de março e 01 de abril, para discutir acerca do 
mesmo, na cidade de Piracicaba. A próxima reunião terá lugar no dia 06 de maio, na cidade 
de Sorocaba, com relação às prévias que terão lugar no próximo dia 27 de maio, ficaram as 
seguintes a sediar: Sorocaba, irá representar o Departamento: Izabel, participação dos CREs 
Sorocaba, São Paulo, Santo André e Santos; Barretos, irá participar representando o 
Departamento: Carolina, participação dos CREs Franca e Ribeirão Preto; Taubaté, irão 
representando o Departamento: Elaine ou Maria Lúcia, participação CREs Cachoeira 
Paulista e Taubaté; Rancharia, representando o Departamento: Esmeralda, participação 
CREs Assis e Presidente Prudente, Pompeia, representando o Departamento Renato, 
participação CREs Bauru e Marília; Araçatuba, participando representando o 



Departamento: Delma, CREs Araçatuba e São José do Rio Preto. Com relação aquela 
prévia designada para a cidade de Sumaré, abrangendo os CREs Campinas, São João da 
Boa Vista e Rio Claro, aproveitando reunião da Zonal, talvez seja realizada na cidade de 
São João da Boa Vista, com a participação em nome da DE de Cyro Fumagalli, da cidade 
de Campinas. Secretário Geral questionou a escolha de algumas cidades, para a sede da 
prévia, sendo que a Diretora lhe explicou que as cidades foram escolhidas no Encontro 
realizado m Bauru, no ano passado e, que estas cidades tiveram o consenso dos CREs. Com 
relação ao Curso Estadual, que será nos dado pelo DIJ - FEB, que havia sido marcado para 
os dias 02, 03 e 04 de novembro do corrente ano, na cidade de Piracicaba, em primeiro 
lugar, lembrado pelo Presidente que nesta data, reúne-se o Conselho Federativo Nacional, 
e, que devido a este fato, as Diretoras do DIJ não poderão estar em nosso Estado. Com este 
curso pretende atingir o Maternal, Pré-Mocidade, faixa etária que não são cobertas pelo 
Departamento, em seu programa. A Diretora mencionou que o curso será feito na cidade 
de Piracicaba, que se comprometeu a dar estrutura física à realização do mesmo. 
Lembrando, igualmente, que as passagens dos seus elementos que responsabilizar-se-ão pelo 
curso, seriam suportadas pela DE/USE, e que os custos das passagens são elevados. O 
Secretário Geral sugeriu que o Departamento enviasse elementos à FEB que funcionariam 
na qualidade de multiplicadores, para darem os cursos no Estado. A Diretora, em resposta, 
afirmou que o principal objetivo deste trabalho será aproximação entre os Deptos, da USE 
e da FEB. Com relação à questão deste curso, aproveitando a estada no Rio de Janeiro para 
a reunião CFN - Região Sul, irá contatar com elementos da FEB, juntamente com o 
Presidente, a fim de acertar pormenores acerca do mesmo. Após, mencionado sobre a 
Literatura Infantil, a Diretora disse que grande parte das obras existentes são fracas, e pouco 
recomendáveis, em seu conteúdo doutrinário e, pretende incentivar que os escritores 
possam escrever obras recomendáveis às crianças. Lembrado que o Depto. de Evangelização 
Infantil da FEB já detectou o problema, fazendo estudos a respeito. Após, mencionou que 
o Departamento recebeu convites para palestras sobre a família, na cidade de Dois 
Córregos, porém não pode contatar elementos daquela cidade, por isto não enviou o 
expositor programado. Informou que os gastos com viagens estão sendo feitos pelos 
integrantes do Depto. são custeados por estes e, isto serviço de doação à USE. O Diretor 
do Departamento de Artes compromissou-se a fazer um espetáculo cujo reverter-se-ia a este 
Departamento de Evangelização Infantil. Igualmente solicita à Livraria, que possa ter a 
comissão pela venda das apostilas de seu departamento. Houve concordância da livraria a 
tal pedido. Com relação às circulares a serem enviadas irá reduzir o seu custo, enviando-as 
tão somente aos órgãos, ao invés de ser enviada aos evangelizadores. Informou que a 
reunião geral do Departamento, dia 29 de abril, será dirigida pelo Renato, em virtude de a 
Diretora estar na reunião CFN - Região Sul. C) Departamento de Mocidades, o 
representante do DM, Wagner Cirne, lembrou que tem o relatório das três 
confraternizações realizadas e, que as mesmas revestiram-se do mais completo êxito, 
inclusive estas apaziguaram eventuais dissenções existentes. Houve análise de Doutrina 
Espírita nas mesmas. Após abordou a questão relativa a realização da COMJESP, no ano 
de 1991, dizendo que todas as confraternizações manifestaram-se favorável à realização 
deste evento. Informou que a mesma deverá ser realizada na Capital do Estado de São 
Paulo, e veio solicitar o apoio verbal e pessoal da DE, pois necessita de ajuda que somente 
o movimento espírita poderá dar, em particular a DE. O Presidente entende que a 
realização da confraternização, em 1991, será em prazo demasiadamente curto, pois este 
tipo de confraternização exige um maior preparo, a fim de que evitemos infiltrações de 
ideias estranhas, entende que a DE dever fazer da comissão, pois assim haverá a união de 



esforços entre todos. Após houve troca de ideias de realizar-se a referida confraternização 
em 1991, o representante do DM justificou dizendo que nesta data, ainda haverá 
entusiasmo dos jovens, e que os líderes do movimento jovem permanecerão em seu posto, 
e darão sustento ao referido evento, pois assim poderá ser mantido o trabalho com a 
discussão dos primeiros pormenores acerca desta confraternização. O Presidente lembrou 
que neste ano haverá a mudança da DE e a próxima que entrar poderão não concordar 
com tal evento. O representante do DM entende que a comissão poderá ir fazendo os 
preparativos preliminares e, após posse da nova DE, isto volte a ser estudado, inclusive se 
aprovado, poderá dar um maior impulso. O Presidente manifestando-se disse que a DE 
atual, apoia o evento e pretende participar da comissão organizadora. Outro assunto foi no 
tocante ao Regimento Interno, o Presidente esclareceu que não houve discussão deste 
assunto a nível da DE, pois encontra-se em fase de alteração de nosso Estatuto, o que 
implicará alterações nos regimentos já existentes, assim como oportunamente será revista 
territorial. Com relação ao assunto ventilado sobre a visita do DM ao DIJ da FEB, que o 
DM teria ido sem avisar, informou que os contatos foram mantidos, e que quando já 
estavam com passagem comprada, e que o DIJ informou não poder recebê-los por ter outro 
compromisso, que não havia jeito de mudar a data e que foram recebidos por Nestor João 
Masotti. Livro: proposta de se fazer apostila sobre o Evangelho no Lar, tirado da apostila 
sobre Família, seria a forma de divulgar a Campanha e a USE. O Secretário Geral entende 
que não deve haver sobreposição de trabalhos que a DE aprovou a Campanha “Evangelho 
no Lar” e que seria mais viável, em seu entender, seria reativar esta campanha, deveria fixar 
esta campanha, inclusive reativando-a e relembrando-a dever ser executado algo que já 
existe. Pretende divulgar o trabalho sobre temas em todas as cidades e, igualmente, pretende 
fazer um mapa, onde colocará alfinetes, para todas as cidades que realizem eiras, e durante 
um certo período de tempo, alfinetes de cor diferente, para aqueles que realizarem feiras, 
naquele período. Finanças: lembrou que a “ação entre amigos” deverá findar, no dia 30 de 
junho, esta campanha visa a colaboração, para os jornais mantidos pela USE. Cada número 
tem cinquenta blocos, será numerado a mão, informou que consoante deliberação anterior, 
já trouxe exemplares do “Meu Jornalzinho” para a sede da USE, os que deverão serem 
arquivados, ficando os demais nas dependências do C. E. Eurípedes Barsanulfo. Lembrou 
que o cestão deverá ser sorteado no dia 18 de abril. A nossa confreira Delma Crotti, 
presente à reunião, lembrou a última remessa do “Meu Jornalzinho”. O Presidente lembrou 
que devido a defasagem na tiragem do “Meu Jornalzinho”, o mesmo deverá ser entregue 
aos assinantes até o mês de abril. O Diretor do Departamento de Finanças lembrou que o 
encarregado do jornal, enviará cartas aos assinantes solicitando escusas do atraso do envio. 
Com relação aos integrantes da “Ação entre Amigos” os membros da comissão deveriam 
distribuí-la no interior do nosso Estado, inclusive o próprio Diretor de Finanças 
prontificou-se a colaborar nesta distribuição tentando obter o máximo de colaboração. 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídico: Foram trocadas ideias acerca das 
doações dos terrenos, no Parque Universitário Espírita, seu diretor propôs fazer artigo, 
esclarecendo a situação jurídica dos respectivos terrenos, a ser publicado no jornal 
Unificação, sendo que cópia deste artigo, dirigido aos compromissários comprados será 
enviado pelo Correio. O 1º Tesoureiro justificou o porque enviou cartas aos 
compromissários compradores do interior, dizendo que tentou estabelecer um primeiro 
contato com estes. O Diretor do Departamento respectivo informou que existe um 
compromisso inclusive registrado em ata, de que o Lar da Família Universal pagaria os 
terrenos de quem assim o exigisse, este diretor lembrou que através de seus contatos, já 
obteve doações de 120 terrenos, sendo que comprometeu-se a agilizar esta doação. Reunião 



do CFN - Região Sul, dias 28 e 29 de abril, Rio de Janeiro: O Presidente deu-nos ciência 
do programa sendo que a reunião do DIJ deverá ter lugar no dia 27 de abril devendo serem 
os representantes da USE, pelo Depto. de Evangelização Infantil, Carolina, Delma e 
Esmeralda e, pela DE Presidente e o 2º Secretário sendo que o Diretor do Depto. 
Evangelização Infantil comprometeu-se a contatar pessoalmente este Departamento da 
FEB, para obter informações. Lembrado que a Diretoria da USE não deverá se fazer 
presente a esta reunião e os nossos representantes falarão acerca do trabalho assistencial 
desenvolvido pela USE. Palavra da Presidência: O Presidente solicitou aos departamentos 
para se fazerem presentes à cidade de Jales, na qual haveria reuniões com os órgãos de Santa 
Fé do Sul e Fernandópolis, além de Jales aonde seriam promovidas atividades 
departamentais. Comprometeram-se a lá estar Livro, Jurídico, DOD (talvez), Evangelização 
Infantil e talvez Serviço Assistencial Espírita, sendo que a data anteriormente marcada será 
alterada para o dia 27, a Diretora do Depto. de Evangelização Infantil não poderá estar 
presente, então os órgãos serão consultados os órgãos para saberem se preferem 02 e 03 ou 
09 e 10 de junho, sendo que no dia 05 de maio, a DE deverá estar em São Vicente, 
participando do Encontro com o CRE de Santos. Sendo que no dia 12 de maio haverá 
palestra do Presidente em Sorocaba, porém não houve o envio de programa. Secretário 
Geral lembrou que a Assembleia Geral será realizada em nossa sede, devido as atividades 
do C. E. Nosso Lar Casas André Luiz sendo que talvez estes nos cedem o refeitório. Com 
relação à ficha rosa, já foi mandado fazer pelo 1º Tesoureiro. Diretor de Patrimônio: será 
colocado o piso na livraria. Esgotada a ordem do dia ninguém mais desejando fazer o uso 
da palavra, com prece proferida pelo Presidente deu por encerrada a reunião. EU, André 
Luiz Galembeck, lavrei a presenta ata que será por mim lida, datada e firmada. 
 
São Paulo, 16 de abril de 1990. 
 
Assinaturas. 





















Ata de 23 de abril de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 23/04. 

 
Aos vinte e três do dia do mês de abril do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a sexagésima quarta reunião da 
Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número 
legal de diretores, o Presidente leu a página “Nisto conheceremos”, e prece de abertura feita 
pela 2º Vice-Presidente. Apresentada a justificativa da ausência à presente reunião do 
Diretor de Patrimônio. Neste momento, a 2ª Vice-Presidente tomou a palavra, disse que 
companheiros pretendiam lançar seu nome à Presidência da USE, encabeçando chapa que 
relutou em aceitar, porém o fez, embora sempre tivesse a ideia de que fosse lançada chapa 
única, para evitar dissenção no movimento, porém isto não sendo possível, lembrou que a 
sua chapa não pretende criar animosidades no seio da USE, nem que haja uma ruptura 
dos elementos que compõem a chapa, que apenas existe divergências, no tocante à 
metodologia do programa de trabalho, e da concepção sobre certos aspectos do movimento, 
com a atual DE. Tomando da palavra, o Presidente lembrou que realmente recebeu 
convites para figurar como Vice-Presidente, nesta chapa, para que houvesse a apresentação 
de uma só chapa, que inclusive o membro da comissão eleitoral Attílio Campanini sugeriu 
fazer uma reunião na qual fosse tentado o consenso entre ambas as chapas, que haviam se 
apresentado, porém pela exiguidade de tempo, o companheiro Attílio Campanini 
consultou-o para saber, se o mesmo concordaria em que houvesse o prolongamento do 
prazo, para apresentação de chapas, até o dia 10 de maio, disse que muito embora, a chapa 
por si capitaneada iria ser apresentada no prazo determinado pela Comissão, dia 30 de 
abril, não teria oposição alguma que eventuais chapas fossem entregues até o dia 10 de 
maio. Disse que irá entregar o nome dos componentes da chapa e, se possível, apresenta 
um plano de ação, porém não fechará a porta do trabalho aos companheiros de outras 
chapas que vierem a concorrer, no caso de ser bem sucedido na eleição, que não deve haver 
cizânia no movimento, que a única preocupação dos integrantes da chapa, é se oferecer ao 
trabalho, em prol do movimento de unificação. Solicitou apoio dos elementos da outra 
chapa para o trabalho, que o vencedor possa ser sempre o movimento espírita. 3 - Análise 
do Editorial do jornal Unificação: O 2º Secretário e o Diretor do Departamento de 
orientação Administrativa e Jurídica entendem que haja sido feito a transcrição do texto de 
Obras Póstumas, mas o parágrafo que menciona sobre a divisão não deverá constar, tendo 
em vista que os jornais não atingem somente o público diretor do centro, e atinge um 
público do frequentador do centro, e isto poderia eventualmente chocar estas pessoas. O 
Presidente entende que o Editorial, sendo publicado no mês de julho, época na qual haverá 
renovação da DE, que devia se pensar que na USE existe cisões, na2o sendo em 
consequência, adequado para o momento em que o jornal estará em poder dos leitores, 
solicita a 2º Vice-Presidente que faça outro editorial, publicando este se for o caso, em outra 
época. Com a palavra a 2º Vice-Presidente disse que escolheu o trecho de Obras Póstumas 
pela comemoração do centenário desta obra, o Presidente solicita que seja feito outro 
editorial, tendo em vista se houvera retirada do trecho contestado, haverá perda de sentido, 
sendo que então a 2º Vice-Presidente solicitou que outro diretor escrevesse o referido 
Editorial. Havendo o Presidente e o 2º Secretário se prontificado a exercer este mister. Com 
relação ao relatório que deverá constar desta edição, o mesmo deverá ser entregue no final 



do mês de maio. Reunião do CFN - Região Sul dias 28 e 29 de abril: O Presidente informou 
que o assunto prioritário desta reunião será a discussão do tema relacionado com o Serviço 
Assistencial Espírita, informou que contactou nossa Diretora e a mesma não poderá lá estar 
presente. Sendo que a DE far-se-á representar pelo Presidente e pelo 2º Secretário. Nesta 
reunião ficou definida a tarefa de cada um de nossos representantes terá na referida 
reunião. Sendo que a recepção será na sede da USEERJ, rua dos Inválidos, no 184, e as 
reuniões e hospedagem terão lugar no Centro de Treinamento da Capemi, estrada dos 
Bandeirantes, no 22.230. Lembrado pela 2ª Vice-Presidente que a reunião do CFN será no 
final de novembro, e não mais no começo como é habitualmente. Reunião Geral dos 
Departamentos dias 29 de abril: já foram expedidas as convocações, sendo a 
responsabilidade pelo almoço da 5ª e 7ª UDEs e UNIME de Osasco. O Sec. Geral solicitou 
a presença dos diretores sendo confirmadas apenas a presença do Secretário Geral e do 1º 
Secretário, talvez o Diretor de Patrimônio. O Presidente e o 2º Secretário não poderão estar 
presentes, em virtude de estarem presentes à reunião do CFN - Região Sul. Visitas às cidades 
de Santa Fé do Sul, Jales e Fernandópolis dias 15, 16 e 17 de junho: Propostas as datas 
acima, ficando em consequência as visitas adiadas, sendo que as mesmas serão confirmadas 
para saber se estão de acordo. Além dos Departamentos que constam da ata da reunião do 
dia 16 de abril, deverão estar presentes o Diretor do Departamento de Finanças e do 
Departamento de Artes da DE, o Presidente c/ o 1º Tesoureiro, 2º Secretário estão para 
confirmar a presença do Sec. Gera, 1º Secretário e o Diretor de Patrimônio. Assembleia 
Geral Ordinária dia 08 de julho: O 1º Secretário lembra que a Fraternidade Irmã Dolores 
poderá emprestar seis meses, no caso de a refeição não for feita no C. E. Nosso Lar - Casas 
André Luiz, apenas necessitando de cadeiras. O Sec. Geral lembrou que aguarda respostas 
ao pedido feito junto ao C. E. Nosso Lar - Casas André Luiz para solicitar o empréstimo 
do refeitório daquela instituição. Continuando com a palavra o referido Secretário disse 
que irá solicitar etiquetas à AJP visto a que tínhamos foram cedidas à AJE e pedi-las-á em 
maio, a fim de que estas sejam faturadas no mês de junho. Encontro de Dirigentes a ser 
realizado no CRE Santos dia 05 de maio: O Presidente informando que contatou o 
Presidente do CRE Santos, e este nos informou de que o Encontro será através da técnica 
do Fórum de Debates, será no dia 05 de março, a partir das 19h30, no C. E. Redenção, rua 
Capitão .... Aguiar, no 23, o tema “O futuro do movimento espírita, Papel da liderança e 
dos dirigente”. Serão feitas exposições dos órgãos e da DE. Confirmaram a presença os 
Departamentos de Orientação Administrativa e Jurídica, Finanças, Artes, Livro, sendo que 
deverão ser confirmadas as presenças do SAE, Evangelização Infantil e Orientação 
Doutrinária. Retificação por parte da DE, das decisões tomadas na reunião do dia 19 de 
março. Com a apreciação da ata, as decisões tomadas naquela reunião ficam ratificadas. 
Análise da proposta da DE, acerca da Reforma Estatutária: este assunto será devidamente 
apreciado, porém houve o encaminhamento à comissão da proposta da DE. O Secretário 
Geral solicitou ao 2º Secretário o calendário sobre este assunto, fixado pelo CDE bem como 
quais propostas poderiam ser entregues. Palavra à Secretaria: o Sec. Geral informou que a 
representação regional da ABRAJEE de São Paulo solicitou o nosso auditório a fim de que 
neste local, realize atividade, sendo que as datas solicitadas foram 07 ou 21 de julho, no dia 
07 não poderá ser cedido, pois estarão sendo feitos preparativos com relação à Assembleia, 
sendo que respondido que iremos ceder no dia 21 de julho, sendo que a atividade deverá 
iniciar-se às 19 hs 30 min. Após mencionou a correspondência recebida da Assessoria 
parlamentar do Senador Jarbas Passarinho, no qual este nos informava que procedia a 
regulamentação do parágrafo 7 do artigo 193 da Constituição Federal, sendo que o material 
foi enviado ao SAE e ao Depto. de Orient. Adm. e Jurídica, pois esta sugestão regula a 



isenção do pagamento da contribuição sindical pelas entidades filantrópicas. Será enviada 
nova carta aquele senador a fim de que nos informe o andamento do projeto, se existem 
outros projetos apresentados e nos oferecendo para auxiliar o encaminhamento de eventual 
projeto. Após o Secretário Geral lembrou de alguns itens que deverão retornar à discussão, 
visita à cidade de Bauru, a pedido de elementos daquela cidade, estudo das sugestões feitas 
pelo CRE / Araçatuba, sugestões de assuntos trazidos pela UNIME de Americana, 
sugestões da 2ª Vice-Presidente e do DM acerca da distribuição geográfica, novo regimento 
interno do DM, proposta da UDE 3ª Zona, sugestão do DM de realizar um Encontro 
Nacional para mocidades espíritas. Sugeriu que a ata da reunião da DE, relativamente ao 
mês de maio seja estudada ainda nesta gestão. Propôs e foi aceito por todos que não se 
realize a reunião geral dos departamentos relativamente ao mês de julho sob alegação de 
que esta reunião será próxima à posse da nova DE, sendo que a relativa ao mês de outubro 
será confirmada pela DE, a ser eleita. Tesouraria: informou que já recebeu telefonemas, 
acerca dos compromissários compradores do Parque Universitário Espírita sendo que este 
assunto está sendo devidamente estudado. Com relação aos carnets da contribuição social, 
sendo que já foram enviados 958 para 297 da Capital, 661 do interior, 253 sociedades 
quitaram a cota única, 51 quitam a cota mensal, sendo 07 “carnets” foram devolvidos pelo 
Correios, 14 devolveram alegando não poderão pagar, ou seja, 325 sociedades deram 
manifestação, sendo que 633 sociedades não quitaram e não deram qualquer satisfação a 
respeito. Será enviado este trabalho a cada um dos órgãos, a fim de que informe a situação, 
sendo solicitado a estes que procurem sem incentivar as sociedades a proceder o pagamento 
devido. Para as sociedades que quitam mensalmente, serão enviados novos “carnets”, com 
as contribuições trimestrais devidas. Outros assuntos que não constam da presente ordem 
do dia. O Diretor do Departamento de Artes informou que esteve fazendo apresentação na 
cidade de São José do Rio Pardo, com grande êxito, sendo que inclusive o espetáculo foi 
noticiado por órgão da imprensa leiga local, sendo que foi convidado para a cidade de Itobi, 
para a mesma apresentação. Finanças informou que com relação a “Ação entre Amigos” 
será junto à cidade de Santos. Esgotada a ordem do dia ninguém mais desejando fazer uso 
da palavra, o Presidente solicitou ao confrade Geraldo Panetta que na ocasião nos visitava. 
Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente a que será por mim lida, datada e firmada.  
 
São Paulo, 23 de abril de 1990. 
 
Assinaturas. 



















Ata # 65 - 7 de maio de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 07/05. 

 
Aos sete dias do mês de maio do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede social da 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua Doutor Gabriel Piza, 
no 433, bairro de Santana, foi realizada a sexagésima quinta reunião da Diretoria Executiva 
gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença do número legal de diretores, foi aberta 
a reunião com a leitura da mensagem “Exames”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. A 
prece foi feita pelo Diretor do Departamento de Finanças. Apreciação da ata da reunião 
relativa ao dia 02 de abril: lida a ata e feita apreciação, sendo que a mesma deverá ser 
transcrita no livro próprio. Comentários acerca da reunião geral dos Departamentos: 
Houve comentários de que a frequência foi de quarenta pessoas. O Diretor do Depto. de 
Finanças informou que na reunião de seu departamento não houve frequência. Vieram 
elementos representantes de poucos departamentos, sendo que a reunião do Departamento 
do Livro contou com a presença de seis elementos. Este assunto deverá retornar à pauta de 
reunião do dia 21 de maio, na qual contaremos com a presença dos Departamentos. 
Comentários acerca da reunião do CFN - Região Sul - dia 29 de abril: transferida para a 
pauta do dia 21 de maio, para que possamos contar com a presença do Depto. 
Evangelização Infantil presente a este encontro. Comentários acerca da reunião realizada 
em São Vicente, dia 5 de maio: O 3º Secretário entende que o Encontro foi bom, porém 
lembrou que o Presidente deve restringir sua atuação, a fim de propiciar oportunidade da 
manifestação de todos. O Presidente informou que o CRE Santos não fez uma programação 
prévia, de maneira como o mesmo iria se desenvolver e, isto dificultou o seu andamento. 
O Encontro contou com a presença de 60 elementos. Segundo os organizadores houve 
ausências de várias pessoas que foram convidadas que não puderam comparecer. Nesta 
reunião houve comentários do trabalho para a criação de órgãos da região, assim como a 
reativação de outros. Houve sugestões para ativar o trabalho de distribuidora da USE 
naquela região. A sugestão foi entregue ao Diretor do Departamento do Livro sendo que a 
queixa foi de que a Distribuidora deveria publicar no Jornal Unificação, a relação que temos 
à venda, a fim de que os interessados possam adquiri-los. Assembleia Geral Ordinária: 
Devido a ausência do Secretário Geral este assunto foi transferido para a reunião do dia 14 
de maio, devendo ser vista a data de sua realização. Questão acerca da entrega dos relatórios: 
O Sec. Geral já datilografou os da DE e dos Departamentos, sendo que ainda restam 
datilografar aqueles dos órgãos. Visitas às cidades de Santa Fé do Sul, Jales e Fernandópolis: 
Marcada a referida visita para os dias 15 de junho, em Santa Fé do Sul, 16 de junho, em 
Jales, dia 17 de junho, em Fernandópolis, sendo que um elemento da região deverá ser 
contactado, para estabelecermos as datas e os programas, e, mais serão contactados os 
departamentos ausentes, para que confirmem ou não a sua ida. Coordenação por parte da 
DE, do trabalho relacionado com os presídios: o 1º Secretário lembrou que a USE poderá 
coordenar bem este trabalho e que na reunião do CFN, a representação de São Paulo 
abordou esta questão, sendo que em virtude de tal, a USEERJ enviou-nos material a 
respeito que será estudado, a fim de que posteriormente, desenvolvamos algo a respeito. 
Educação Espírita nas Escolas: este assunto deverá ser objeto de estudo por parte da DE, 
tendo em vista ser um dos assuntos na próxima reunião do CFN - Região Sul. Os itens 11 
(Participação no programa Momento Espírita), 12 (Análise para conhecimento da proposta 
da DE, acerca da reforma dos Estatutos), 14 (Estudos das Sugestões feitas pelo CRE/ 



Araçatuba, UNIME Americana, 2º Vice-Presidente), 16 (Estudo das propostas UDE 3ª 
Zona) foram adiados para a próxima reunião. Palavra à a) Secretaria: O 2º Secretário 
informou que distribuiu sugestão, no tocante ao Edital que deverá ser apreciado, em 
próxima reunião; b) Tesouraria: lembrou que está presentemente em caixa com a 
importância de Cz$ 25.000,00, e que pretende reativar nos órgãos a cobrança da 
contribuição devida pelas sociedades; c) Diretor de Patrimônio: fará publicar no jornal 
Unificação, relação de todas as obras que temos à venda e que a Distribuidora possui à 
venda, e pretende que haja inserto no próprio jornal, pedido via reembolso postal para 
aquisição de livros. E, igualmente, pretende fazer o levantamento do estoque para 
apresentar na Assembleia, e pretende adquirir livros de todas as editoras e, que o produto 
da Livraria, reverta para aquisição de livros a si mesma. 18. Outros assuntos que não 
constam da presente ordem do dia: presente à reunião, o snr. José do Prado Jr. lembrou 
que no momento em que se processam as eleições da USE e, que deve haver compreensão 
a união entre todos, e que no caso a chapa que não vier a vencer, continue no trabalho da 
USE. O Diretor do Depto. de Finanças lembrou que para um entendimento entre os 
integrantes das chapas, poderíamos fazer reunião conjunta entre ambas as chapas. Dada 
ciência de carta provinda de sociedade unida, na cidade de Santos, C. E. E. Manjedoura de 
Belém, na qual era apresentada irregularidades no processo de eleição daquele órgão sendo 
que a referida carta será copiada reprograficamente, sendo enviada à UNIME de Santos, 
para que preste esclarecimentos a respeito. O Diretor do Depto. do Livro, presente a esta 
reunião, informou que o Snr. Lair de Lins, pretende colaborar na Campanha “Kardec na 
Biblioteca”, visitando as cidades da região para difundir a campanha e lembrado que os 
Departamentos poderão ter assessores; a DE concordou com este trabalho, somente deverá 
lembrado ao referido senhor, de que os livros devem ser enviados às Bibliotecas Públicas. 
O Diretor do Departamento de Finanças lembrou que a campanha sobre a “Ação entre 
Amigos” já foi lançada sendo que já foram distribuídos mais de cinquenta por cento dos 
talões feitos sendo que os membros da Comissão difundam esta campanha. O 1º Tesoureiro 
lembrou que com o dinheiro arrecadado em campanha anterior, foi paga a remessa do 
“Meu Jornalzinho” e a impressão do “Unificação”. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais 
desejando fazer o uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, com prece proferida pelo 
Presidente. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente, que será por mim lida, datada e 
firmada e, por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 07 de Maio de 1990. 
 
Assinaturas. 











Ata # 66 - 14 de maio de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 14/05. 

 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, no 433, bairro de Santana, foi realizada a sexagésima sexta reunião da Diretoria 
Executiva gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença do número legal de diretores, 
o Presidente procedeu a abertura da reunião, lendo a mensagem “Parece, mas não são”, do 
livro Vinha de Luz, de Emmanuel, sendo a prece feita pelo Secretário Geral. Apreciação 
das atas acerca das reuniões relativas aos dias 09 e 23 de abril aprovadas, devendo ser 
transcritas no livro próprio. Assembleia Geral Ordinária: A data foi mantida aquela 
anteriormente marcada, dia 08 de julho. No prazo regimental será enviada a convocação 
aos órgãos da reunião do CDE; juntamente com esta convocação, será enviado o material 
da Comissão Eleitoral, com apresentação das chapas concorrentes; em junho será enviado 
o material da convocação da Assembleia. Com relação ao local da Assembleia será realizada 
em nossa sede, para o almoço, o Secretário Geral aguarda resposta do C. E. Nosso Lar - 
Casas André Luiz. Assuntos referentes aos relatórios: O 1º Tesoureiro manifestando-se disse 
que o mesmo está bom, porém o Presidente entende que o mesmo comporta várias 
alterações, com relação ao seu conteúdo, entendendo que o relatório deve ser o mais fiel 
possível pois o relatório retrata a história da USE. O Snr. Presidente, devido as alterações 
propostas serem profundas, irá datilografá-lo, sendo que parte restante do relatório está 
sendo datilografada pelo Secretário Geral, será anexada a esta parte sendo que o referido 
relatório deverá ser publicado no jornal Unificação. Visitas às cidades de Santa Fé do Sul, 
Jales e Fernandópolis: será solicitado à DE e ao Depto. de Evangelização Infantil que 
enviem a programação dos cursos que pretendem dar naquelas cidades. Análise do Editorial 
do Jornal Unificação: Será transferido o seu estudo para a próxima reunião sendo os demais 
assuntos transferidos para a próxima oportunidade. Palavra Livre: Secretário Geral lembrou 
ao 2º Secretário sobre apreciação ainda nesta gestão da ata do CDE, e este informou que 
ultimasse sua elaboração. Com relação a utilização do cadastro das sociedades unidas e 
órgãos, serão franqueadas às chapas concorrentes à DE. A Tesouraria informou que possui 
atualmente, em caixa Cz$ 12.000,00. Outros assuntos que não constam da presente pauta. 
O Diretor do Depto. de Finanças lembrou que a “Ação entre Amigos” já foi distribuída em 
várias regiões em nosso Estado. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer 
uso da palavra, deu por encerrada a reunião com prece proferida pelo Diretor do Depto. 
de Finanças. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a ata que será por mim lida, datada e 
firmada e por quantos estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 14 de Maio de 1990. 
 
Assinaturas. 









Ata # 66 - 21 de maio de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um dias do mês de maio de hum mil e novecentos e noventa, na sede social da 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua Doutor Gabriel Piza, 
no 433, bairro da Santana, foi realizada a sexagésima sexta reunião da Diretoria Executiva 
- gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal, o Presidente abriu a 
reunião lendo a mensagem “Fortaleza”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, sendo a prece 
proferida pelo Diretor do Depto. de Artes. Apreciação da ata da reunião relativa ao dia 16 
de abril, apreciada, devendo ser transcrita no livro próprio. Palavra aos Departamentos. 
Finanças: o seu diretor Antonio Cóscia falou da “Ação entre Amigos” e informou que os 
números não estão sendo vendidos com a facilidade que os membros da comissão 
esperavam. Pretende estabelecer contato com os órgãos do interior. Informou que a 1ª Vice-
Presidente solicitou a saída de uma edição do “Meu Jornalzinho”, porém deverá verificar 
com o coordenador da comissão, a disponibilidade financeira. O Presidente lembrou que 
antes de sair o “Meu Jornalzinho”, a prioridade deverá ser do Unificação, por causa do 
relatório geral de nossas atividades que deverá ser apreciado na Assembleia Geral Ordinária, 
dia oito de julho. O Presidente entende igualmente que da forma que está sendo feita “Ação 
entre Amigos” não está alcançando seus objetivos, pois juntamente com os números, 
deveria vir uma nota, explicando os seus objetivos e o porque do futuro desta ação, deveria 
vir uma nota, explicando os seus objetivos, e o porque da futura desta ação, carta aos órgãos, 
pois esses ao receberem o material não possuem qualquer esclarecimento a respeito. O 
Secretário Geral lembrou que muito embora a campanha de auxílio financeiro aos jornais, 
haja sido deliberado e apreciada pelo CDE, não está havendo um retorno da campanha por 
parte dos órgãos. O 1º Tesoureiro lembrou que para se fazer os bilhetes da “Ação entre 
Amigos” houve despesas que deverão ser cobertas com o produto de sua arrecadação. Livro: 
informou que recebeu correspondências do Núcleo de Estudos Espíritas Anália Franco, 
informando que este centro irá realizar a III Mostra do Livro Espírita, no Parque do Carmo, 
em Itaquera, dias 02 e 03 de junho, V Feira do Livro Espirita dias 09 e 10 de junho, em 
Itaquera. Leu artigo que foi publicado no jornal “Diário do Povo”, de Campinas, no qual é 
noticiado que um detento está organizando uma biblioteca no presídio naquela cidade e 
solicita a cessão de livros. Com relação a este assunto a DE/USE doará duas coleções das 
obras básicas, cabendo à UNIME de Campinas, a cessão das demais obras. Apresentou 
igualmente recorte do jornal Mundo Espírita do Paraná que informou que um grupo 
espírita doou uma biblioteca para a Cadeia Pública na cidade de Maringá. Relembrou que 
o companheiro Lair Moreira Alves colaborará na campanha “Kardec na Biblioteca”. Artes: 
falando por este departamento, seu diretor Moacyr Camargo apresentou-nos regulamento 
do Festival Espírita de Músicas Infantis “FEMUIN”, sendo que deverá enviá-lo aos órgãos, 
sociedades espíritas, jornais e participantes de outros festivais espíritas. Lembrou que a 
Confraternização de Mocidades Espíritas da Capital, realizará uma Noite Artística, no 
sábado que precede a data da confraternização, será no dia 10 de dezembro, digo, novembro, 
e, para tanto solicitou a cessão de nosso auditório, o que foi concedido pela DE. 
Comunicou ainda que nos últimos domingos do mês, vem realizando o Projeto Espirarte. 
Orientação Administrativa e Jurídica: com relação ao terreno de Guaianazes lembrou que 
a USE tem somente posse do terreno e, que por escritura, transferi-la ao Centro Espírita 
Antonio José de Souza, a fim de que ele venha requerer de futuro a ação de usucapião. Para 
isto contatou com elementos da sociedade, que deverão ao assunto referente à Sociedade 
Beneficente Nosso Lar, de Atibaia, faça um breve relatório da situação, para que o 



Presidente o apresente em nosso nome. Com a palavra, o Presidente informou que recebeu 
ótimas notícias, com relação à Creche Vovô Nestor, que regulariza sua documentação e 
elege nova Diretoria. Orientação Doutrinária: informou que já fez a revisão da apostila 
“Atividades Doutrinárias”, informou que modo geral a mesma está boa, havendo apenas 
defeito em um gráfico, que pela leitura poderá este defeito ser superado. Com relação ao 
trabalho sobre os “Serviços de Passes” já foram aprontados dois capítulos, restando dois a 
serem feitos, sendo este trabalho calcado na obra de Allan Kardec. Com relação ao trabalho 
de atividades mediúnicas, será remetido para o consenso do Estado. Assunto referente a 
relatórios o Secretário Geral informou que contatou o 2º Vice-Presidente. Este manifestou 
preocupação do espaço que deveria ocupar na próxima edição do jornal Unificação e, 
apresentou as seguintes alternativas, a primeira seria reduzir a impressão fazendo um tipo 
menor, a segunda seria colocar uma folha anexa, para compartir o relatório de forma 
integral; a terceira seria usas outras páginas, além da central. O Presidente lembrou que a 
publicação deste relatório é importante e deve ocupar o espaço necessário no jornal, 
havendo, se for o caso, supressão de matérias pois com isto, evitar-se-á a leitura do mesmo 
na Assembleia, sendo publicado com o mesmo tamanho de letras. Análise do Editorial: 
com relação a este assunto, o Presidente nos fez a leitura do seu editorial, porém o mesmo 
não pode reproduzi-lo para a distribuição. E devido a este aspecto de que a DE não pode 
reproduzi-lo digo de que a DE não pode proceder análise com profundidade do editorial 
de sua lavra, o editorial do 2º Secretário, será publicado com as alterações sugeridas pelos 
membros da DE, o que foi feito nesta oportunidade. O Diretor de Patrimônio entende que 
os nossos editoriais devam ser menos administrativos e bem mais doutrinários, pois 
entende que o jornal não comporta editoriais de natureza patética. Visitas às cidades de 
Santa Fé, Jales e Fernandópolis: nesta reunião ficou confirmada a presença do Diretor do 
Departamento de Artes que informou que pretende realizar atividades artísticas, se for 
possível levar os elementos que fazem escultura, se não for possível, deverá falar acerca das 
atividades do departamento. Lembrado que o Depto. de Evangelização Infantil dará um 
curso. Com relação ao Departamento de Orientação Doutrinária por absoluta 
impossibilidade de seu diretor, não poderá nos acompanhar. Outros assuntos que não 
constam da presenta pauta: o 1º Secretário apresentou a ficha de controle de presença das 
sociedades que deverá ser usada por ocasião da Assembleia Geral Ordinária. Ficou certo de 
que a convocação do Conselho Deliberativo Estadual será enviada até o dia vinte e quatro 
de maio. Juntamente com a convocação do Conselho Deliberativo Estadual será enviada 
circula do Departamento de Educação Espírita sobre o Encontro, e regulamento do Festival 
Espírita de Músicas Infantis. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais querendo fazer uso 
da palavra, o Presidente solicitou ao Diretor do Departamento de Finanças para proferir a 
prece final, ao cabo desta deu por finda a reunião. Eu, André Luiz Galembeck, na qualidade 
de 2º Secretário da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo, lavrei a presente ata, que será por mim lida, datada e firmada e, por quantos 
estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 18 de Maio de 1990. 
 
Assinaturas. 











Ata do dia 04 de junho de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE do dia 04 de junho 1990. A reunião da Reunião da DE dia 04 de 
junho de 1990. Aos quatro dias do mês de junho do ano de 1990, na sede social da USE 
situada a Rua Doutor Gabriel Piza, 433 Santana. Foi realizada a 67ª reunião da DE/USE 
gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de diretores, o 
Presidente Nedyr Mendes da Rocha, a guisa de abertura leu a mensagem: “Nossos Irmãos" 
do livro Vinha de Luz de Emmanuel, sendo a prece proferida pelo 2º secretário. Apreciação 
das atas das reuniões relativas aos dias 7 e 14 de Maio, devidamente apreciadas, sendo que 
posteriormente deverão ser transcritas no livro próprio da ata da DE. Assembleia Geral 
Ordinária: datas e demais preparativos. Lembrada que a Assembleia Geral Ordinária teve 
sua data alterada para o dia 15 de julho do corrente ano, somente restando a confirmação 
do Centro Espírita Nosso Lar - Casas André Luiz, a fim de sabermos da possibilidade de 
fazer para nós o almoço no local. Sendo que a convocação as sociedades deverá ser, enviada 
ainda está semana. O Secretário-Geral enviara a cópia do edital para a publicação, o edital 
de convocação. Sendo que a comissão eleitoral ainda não comunicou de forma oficial, aos 
órgãos, para o conhecimento destas quatro visitas as cidades de Santa Fé do Sul, Jales e 
Fernandópolis o dia para outra oportunidade a ser oportunamente designada. Apreciação 
acerca da reunião Zonal Bloco B. Estiveram presentes representadas a DE o Presidente e o 
2º Secretário, sendo que houve comentários acerca do despreparo dos dirigentes dos 
órgãos, com relação ao movimento de unificação discutida na reunião, acerca da 
nomenclatura única para USE e a personalidade jurídica dos órgãos. Na segunda parte da 
reunião foram apresentadas as conclusões dos órgãos digo dos grupos, foram lidas. Esta 
reunião foi realizada na cidade de São João da Boa Vista e a próxima deverá ter lugar no 
dia 26 de agosto na cidade de Americana, sendo que nesta reunião foi lembrado que no 
dia 23 de junho será constituída a UNIME de Bragança Paulista e, 25 de agosto à UNIME 
de Indaiatuba. Apreciação acerca da reunião da CFN - Região Sul. Estiveram presentes e 
representantes do Estado de São Paulo, na reunião dos dirigentes o Presidente e o 2º 
Secretário, e na reunião do departamento de Evangelização Infantil a Diretora Carolina 
Flor da Luiz Mattos e suas assessoras Esmeralda e Delma. O assunto principal da reunião 
acerca do trabalho assistencial, no qual São Paulo apresentou os trabalhos elaborados 
acerca desta área, foram distribuídas as apostilas, a todos as presentes, inclusive a 
companheira do Estado do Amazonas que na ocasião, visitava a referida reunião. Para a 
próxima reunião do CFN, será discutido o assunto referente à Educação Espírita nas escolas 
públicas e apreciação acerca do trabalho de orientação aos centros espíritas. Durante esta 
reunião, foi mencionado acerca do Congresso Espírita Internacional. O presidente 
mencionou temas que foram expostos por convidados, no seu entender estas exposições, 
pouco tinham a ver com o espiritismo. A próxima reunião do CFN Região Sul será no 
Estado do Paraná. Com relação ao item 7 (assunto referente a presídio), 8 (educação espírita 
nas escolas), 9 (assuntos propostas), 10 (participação no programa Momento Espírita), os 
mesmos estarão guardados, em pastas apropriadas, pelo secretário-geral, devendo ser 
discutidos, após a posse da nova gestão, devido a exiguidade de tempo, da atual gestão para 
qualquer providência a respeito. Palavra da presidente: informou que recebeu o telefonema 
da USEERJ acerca de um jornal intitulado "Notícias da Semana", que está publicando 
informações com relação ao médium Chico Xavier, informou que este elemento da 
USEERJ, contatou-o a pedido da FEB, e igualmente solicitou que a USE providenciasse 
algo com relação à matéria inserta na Revista Planeta com declarações de Luiz Antônio 



Gasparetto, Lembrado que somente o atingido, no caso o médium Chico Xavier poderia 
tomar qualquer providência a respeito. A DE decidiu não responder a tais ataques, tendo 
em vista, que se viermos a responder, podemos dar um prestígio ao editor do jornal, e, 
provocar polêmicas estéreis, tendo em vista, outras pessoas ou instituições atacadas, não 
haverem respondidas e pela pouca circulação do referido periódico. Após o Sr. Presidente 
leu-nos missiva enviada pela UNIME de Santos, prestando esclarecimento a respeito da 
consulta do Conselheiro Jansen Cavalcante informando nesta que o referido confrade, 
havia sido afastado por sua conduta, a segunda missiva, na qual era-nos solicitado 
esclarecimento, sobre carta enviada pela sociedade Espírita Manjedoura de Belém, segundo 
que a cópia desta carta foi enviada com o pedido de informações, sendo que a UNIME nos 
prestou esclarecimentos, após estas informações deverão ser enviadas à sociedade 
pleiteante. Após como assunto subsequente, o presidente leu Ofício do rascunho feito por 
Geraldo Panetto, a fim de solicitar data junto ao Centro Cultural de São Paulo para 
realização da Expoesp, sendo a data solicitada para o mês de abril. Devido a este fato, o 
secretário-geral lembrou que no mês de abril, há possibilidade do Departamento de 
Mocidades, para a realização da COMJESP. Então pensaremos em fazer o evento, para o 
mês de junho coincidindo com o natalício de nossa entidade. Estudaremos proximamente 
o que fazer se Expoesp ou Bienal, ou ambas conjuntamente. Para melhor nos esclarecer o 
senhor Geraldo Panetto deverá ser convidado a se fazer presente a nossa próxima reunião 
dia 11 de Junho. O presidente informou que recebemos convite da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, a fim de se fazer presente em solenidade, naquela entidade, e inclusive 
sendo convidado a fazer parte da mesa, este evento será no dia 17 de junho às 18 horas, 
este assunto deverá retornar em próxima reunião para ver quem poderá representar a USE;  
Secretaria lembrou que expediu circular aos órgãos, comunicando-os acerca da alteração da 
data da reunião do CDE, e expedirá, ainda esta semana, às sociedades, comunicações a 
respeito da realização da Assembleia Geral Ordinária. O 2º secretário lembrou que na 
próxima reunião, iremos apreciar a ata da reunião do CDE, distribuída cópia, há quinze 
dias atrás. A DE autorizou o referido secretário a adquirir livros de atas, para a DE e para 
o CDE. Tesouraria informou que recebeu comunicação do 2º vice-presidente que o preço 
de fotolito, com relação ao jornal, será de Cr$ 17.000,00, entendendo que as despesas totais 
do jornal deverão ficar cerca de Cr$ 40.000,00. Informou que o jornal deverá ainda est 
semana ser remetido ao IDE, para rodar. Em relação ao computador e impressora deverá 
proceder sua devolução à USE. Sendo que a DE deverá se empenhar- na venda do mesmo.  
Patrimônio lembrou que foi feita para a livraria, a mesa para escrivaninha e a DE autorizou 
venda de livros para o público, devendo a mesma providenciar o registro da nossa livraria, 
junto aos poderes competentes. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer 
uso da palavra o presidente solicitou ao primeiro tesoureiro para proferir a prece de 
encerramento, ao cabo desta lista, deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, 
lavrei a presente ata que será por mim lida, datada e, firmada e, por quantos estiverem 
acordos com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo 4 de junho de 1990. 
 
Assinaturas. 











Ata de 18 de junho de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de 1990, na sede social USE, situada à Rua 
Doutor Gabriel Piza, número 433, bairro de Santana, foi realizada a 68: Reunião da 
DE/USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de diretores, 
o presidente abriu a reunião lendo a guisa de preparação de ambiente, a mensagem "Saber 
como convém" do livro Vinha de Luz de Emmanuel, sendo a prece feita pelo presidente. 
Apreciação da ata da reunião relativa ao dia 21 de maio. Apreciada, com as correções 
propostas, deverá ser transcrita no livro próprio. Palavras aos Departamentos: a) Orientação 
Doutrinária: o diretor Abel Glaser lembrou que continua normal o desenvolvimento dos 
trabalhos de "Passes". Em relação ao trabalho de “Atividades Mediúnicas” já foi enviado 
aos órgãos do Estado, aguardando o envio de estudos e sugestões a respeito. B) Orientação 
Administrativa e Jurídica com a palavra o seu diretor Flávio Pereira do Valle informou que 
já estabeleceu contatos com diretores do Centro Espírita Antônio José de Souza, que 
presentemente ocupa o terreno as nos doado, situado no Distrito de Guaianazes.  Sendo 
que diretores daquela sociedade presentemente se ocupam em providenciar a 
documentação necessária, a fim de que pudesse haver através de Escritura Pública, 
transferência da posse, para que houvesse ingresso do pedido de usucapião. Sobre tais 
providências, deverá haver a direta comunicação ao Conselho Deliberativo Estadual. 
Lembrou que o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária foi publicado no dia 
9 de junho do corrente ano. C) Livro: falando por este departamento o seu  diretor José 
Domingos da Silva apresentou um roteiro de assuntos que deveria falar,  lembrado que 
solicitou aos diretores boletim do SEI, maiores informes acerca de notícias veiculada por 
aquele boletim, sobre a condenação a um sentenciado, para que procedesse a leitura de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, havendo recebido resposta, sendo informado que tal 
publicação oriunda do jornal "O Globo": sendo a notícia veiculada no dia 22 de Março do 
corrente. Igualmente informou que recebeu mensagem em Braille, deverá contatar o setor 
competente da biblioteca circulante, a fim de que estas no informe o conteúdo das 
mensagens, para posterior publicar no Jornal Unificação. Informou que já foi publicada 
uma segunda edição do Livro dos Espíritos, no idioma Esperanto, e que já a publicação de 
várias obras em Esperanto, sendo que na Bienal do Livro haverá estante delicada a literatura 
naquele idioma. Informou que USEERJ (União das Sociedades Espíritas no Rio de Janeiro) 
com obras espíritas as bibliotecas públicas, informou que a revista Reformador de número 
1934, de maio de 1990, noticiou igualmente o caso do condenado, que sofreu à guisa da 
sanção, a leitura de “O Evangelho Segundo Espiritismo” informou que o jornal "O 
Semeador da Federação Espírita do Estado de São Paulo”, publicou a doação de obras da 
campanha "Kardec na biblioteca" feita pela União Intermunicipal Espírita de Santos. 
Informou que a mostra de livros espíritas que teria lugar nos dias 02 e 03 de junho, no 
Parque do Carmo não foi realizada. E que pretende estar presente na cidade de Ribeirão 
Preto, na Feira do Livro Espírita, que será realizada entre os dias 17 e 14 de julho, no 
Parque do Carmo, não digo, sendo a 17ª Feira do Livro Espírita. Apresentou propostas de 
distribuição de fichas, visando que a USE tenha dados acerca das feiras realizadas em nosso 
Estado, a DE estudou e propôs alterações que foram aceitas pelo diretor. Ao término das 
manifestações dos Departamentos, o Presidente lembrando que esta seria a última reunião 
dos departamentos nesta gestão, agradeceu o apoio e a cooperação prestado por estes 
solicitando que outras vezes possamos estar juntos Independentemente de quem possa vir 
assumir a nova DE/USE. Com este trabalho, aprendemos e aumentamos os laços de 



amizade. Com a palavra o diretor do Departamento de Orientação Doutrinária lembrou 
que vivemos a última década deste século e que ou trabalho doutrinário o de unificação 
tendem a se aprofundar, e crescer, e que os companheiros de ambas as chapas, concorrentes 
terão por espaço levar trabalho, lembrou que o ideal de unificação, vem do mais alto, 
lembrando inclusive palavras a respeito proferidas por Carlos Jordão da Silva, que este ideal 
deverá estar acima de nomes e que a união entre todos deverá permanecer. Estudo da ata 
do CDE, reunião dia 11 de março. Nesta reunião o Secretário Geral apresentou um resumo 
da Ata, sendo que este assunto deverá ser discutido, no dia 2 de julho. Assembleia Geral 
Ordinária será do dia 15 de julho sendo que o Secretário-Geral confirmou que as refeições, 
serão juntas e servidas na sede do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, apenas 
pretende fazer tal confirmação, através de missiva. O Secretário-Geral lembrou que o 1º 
Secretário já providenciou a feitura dos crachás. Lembra de que a forma de votação será 
decidida pela ordem do que no tocante as cadeiras. O 1º Secretário já está contatando 
sociedades, a fim de que haja empréstimos das mesmas. Em relação à lista de presença, está 
sendo providenciada, já foram expedidas circulares as sociedades, assim como material de 
campanha pela comissão encarregada. O Secretário-Geral deverá expedir lembrete, aos 
órgãos, acerca da reunião do CDE, que foi transferida para o dia 15 de julho. Será enviada 
aos órgãos, lembrete de que não haverá reunião departamental, no dia 29 de julho. 
Lembretes que esta semana deverá estar pronto o Jornal Unificação. Palavra: a) Presidência 
sobre a visita visando a formação da UNIME, mocidade de Bragança Paulista, forneceu 
maiores pormenores a respeito, convidando os diretores a se fazerem presentes, sendo que 
o 2º Secretário, deverá lá estar, ficando de confirmar a presença do diretor do 
Departamento de Orientação Administrativo e Jurídico, visando a auxiliar a criação da 
daquela UNIME. Igualmente lembrou que o CRE Campinas enviará a proposta de criação 
do CDE, no seu entender será um ato simbólico, visto a fundação oficial dar-se-á na reunião 
do CDE. Será convidada a UNIME de Jundiaí, devido a esta UNIME ser um 
desdobramento, daquela lembrada pelo Secretário-Geral que será importante delimitar o 
território desta UNIME. Com anulação a visita que deveria ser realizada na cidade de Jales, 
e que foi suspenso pelos companheiros daquele órgão, devido a sua solicitação. B) 
Secretaria: Secretário-Geral lembrou sobre ofício visando obtenção das dependências do 
Centro Cultural, para realização do Expoesp e da Bienal, visando esclarecer pormenores 
acerca do pedido, na reunião do dia será convidado o Sr. Geraldo Panetta, para que venha 
oferecer pormenores para que possamos fazer e enviar os ofícios, sendo igualmente 
confirmada a data em relação ao material de exposição feita durante a reunião do CDE, 
que foi devidamente compilado pelos relatores, será datilografado, enviado aos expositores. 
Professora Terezinha de Oliveira e o jornalista Wilson Garcia, para apreciação dos mesmos 
e, posterior publicação junto ao Jornal Unificação. Ainda com a palavra o Secretário-Geral 
lembrou que existe como assunto pendente em termos da DE, a visita que será feita junto 
à Associação Medico Espírita do Estado de São Paulo. Diretor d e Patrimônio informou 
que durante dois dias da semana, a nossa livraria já está vendendo diretamente o público. 
Informou que a livraria já está presente, no tocante às obras físicas. Lembrou que a livraria 
não possui conta bancária separada, ficando seu controle aos cuidados do 1º tesoureiro. 
Porém, na próxima reunião comprometeu-se apresentar o movimento apresentado pela 
mesma, durante a atual gestão. Pretende como objeto mediato, possuir a venda de livros e 
de todas editoras, e não somente de duas, como ocorre presentemente, e, igualmente poder 
abrir a conta bancária separada para o controle das despesas e, das entradas, sendo que a 
principal o dinheiro da livraria, seria aplicado na mesma. Igualmente na próxima reunião, 
o resultado financeiro no tocante as doações. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais 



desejando fazer o uso da palavra.  O presidente solicitou ao Diretor de Patrimônio Abílio 
Rodrigues Braga para proferir a prece final, ao cabo dela, deu por fim a reunião. Eu, André 
Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que será por mim lida e datada e firmada e por aqueles 
que estiverem a concordarem com seus termos e as deliberações. 
 
São Paulo 18 de junho de 1990. 
 
Assinaturas 











Ata de 02 de julho de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Aos dois dias do mês de julho do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede social 
da USE situada à Rua Doutor Gabriel Pizza, n 433, bairro de Santana, foi realizada a 69º 
reunião da DE/USE, gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal 
de diretores, o Presidente Nedyr Mendes da Rocha solicitou ao 1 Tesoureiro, para que este 
procedesse a leitura da página “Cuidados” do livro Vinha de Luz, sendo a prece feita pelo 
Presidente. Feitas a apreciação das atas das reuniões relativas aos dias 04 e 18 de junho, que 
deverão ser transcritas no livro próprio. A ata do CDE, da reunião do dia 11 de março, 
feita a apreciação, e deverá ser transcrita no livro próprio. Assembleia Geral Ordinária: O 
1 Secretário mandou fazer os cartões, para os “crachats”. Ficou estabelecido que para efeitos 
de identificação de representantes, para a reunião do CDE, deverá ser feita mediante a 
entrega da ficha cadastral, de cor azul, ou então por carta devidamente firmada pelo 
Presidente e, pelo Secretário do órgão. Com relação a forma de votação, será determinada 
pelo C.D.E. Sendo o almoço do CDE, será feito, na sede do Centro Espírita Nosso Lar- 
Casas André Luiz. Sendo que o 3º Secretário irá preparar o livro de presença da reunião 
do CDE, e, fará o levantamento de quais órgãos enviaram a ficha cadastral azul, sendo que 
posteriormente informaram Presidente e o Secretário Geral. Apresentação por parte do 
Diretor de Patrimônio, do movimento financeiro de nossa libraria – distribuidora: 
informou que o Snr. José do Prado Jr. preparação levantamento dos livros vendidos, e 
apresentará na próxima reunião, o movimento de ingresso e saída de numerários da livraria 
– distribuidora. Palavra a Presidência: o Presidente concitou a todos que estejam presentes 
à ultima reunião da atual gestão, no dia 09 de julho, tendo em vista, ser esta a última 
reunião da atual gestão. Lembrando que deveria ser uma reunião de cunho confraternativo, 
e, solicitou aos diretores, que procurassem convidar aos que estão ausentes, nesta reunião, 
a fim de que a mesma fosse a mais completa possível. Solicitou, igualmente ao Secretário 
Geral que entrasse em contato com a 1 Vice-Presidente, a fim de que esta, entregasse o 
material da USE que está em seu poder. Secretaria: A 2 Secretário esteve representando a 
DE, no ato simbólico da fundação da UNIME, na cidade de Bragança Paulista, informando 
que a reunião foi boa e, sentiu grande entusiasmo dos companheiros por aquele órgão da 
USE e, para o trabalho a ser desenvolvido. Lembrou, igualmente no tocante, a ata desta 
reunião será lida na próxima, e aquela do dia 09 de julho, será lavrada e lida na mesma 
reunião. Esteve presente em nossa reunião, o Snr. Geraldo Panetta que prestou 
esclarecimentos a cerca do oficio, a ser enviado a direção do Centro Cultural de São Paulo, 
para solicitação de datas, lembrando que faremos a Expoesp, no ano de 1991, sendo que a 
data escolhida foi de 01 a 09 de junho. Com os esclarecimentos prestados, o Secretário 
Geral fará o referido oficio.  Diretor de Finanças lembrou que a última edição do Jornal 
Unificação já foi distribuída entre os órgãos.  E aguarda a reunião da comissão constituída 
na reunião do CDE, do dia 11 de março, afim de haja avaliação do trabalho realizado na 
ação entre amigos e está aguardando o resultado financeiro desta campanha. Esgotada a 
ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Snr. Presidente solicitou ao 
3 Secretário Ariovaldo Albano, para proferir a prece final ao cabo desta, deu por findos os 
trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata, que será por mim lida datada 
e firmada, e, por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 02 de julho de 1990. 
 









Ata de 09 de julho de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de julho do ano de hum mil e novecentos e noventa, na sede social 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situado à Rua Doutor Gabriel 
Pizza, n 433, no bairro de Santana, foi realizada a septuagésima reunião da Diretoria 
Executiva gestão 1988/1990. Apresentada a justificativa de ausência do 2º  Vice-Presidente 
Antonio Cesar Perry de Carvalho. Houve antes Da reunião, uma parte onde houve 
manifestação do plano espiritual. Lida a guisa de preparação de ambiente do livro, digo da 
mensagem “Depois” do livro Vinha de Luz de Emmanuel feito pelo Presidente. Precedida 
a leitura da ata da reunião do dia 02 de julho, sendo aprovada, sem quaisquer ressalvas. 
Assembleia Geral Ordinária, esteve em contacto, o Secretário Geral com o Centro Espírita 
Nosso Lar – Casas André Luiz para confirmar a cessão da sede para o almoço, está 
confirmado, inclusive contactando pessoas responsáveis. A parte de  Secretaria, estará a 
cargo do 1 Secretário que prestou esclarecimento sobre os “crachats”, explicando a 
localização das mesas, de identificação, havendo duas mesas para as sociedades do interior 
e duas da capital e uma para o C.D.E, explicou que não mandaram fichas de rosa, será 
pedido o envio destas fichas, aos centros que não forem unidos será fornecido o material 
de regularização. Quem participará da Assembleia, será usado a credencial azul. Para a 
credencial do C.D.E será usada a de cor amarela. As cadeiras serão solicitadas à 
Fraternidade Beneficente Ramatis. A primeira convocação será as oito horas, e a segunda 
convocação as nove horas. Palavras a) Vice-Presidente: entregou os materiais da USE que 
estão em seu poder, do “Simpósio Jurídico Espírita” e do Meu Jornalzinho já entregues. A 
Delma Crotti entregou material do “Meu Jornalzinho” que está em seu poder, b) Tesouraria 
entregará na Assembleia Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial encerrado a 31 de 
dezembro, agradeceu a todos, pela oportunidade do trabalho e, devemos colaborar com o 
movimento onde estivermos, c) Diretor de Patrimônio – fará o levantamento do 
movimento da Livraria – Distribuidora. Ficou feliz que a Distribuidora está em 
desenvolvimento e, agradeceu a todos pela cooperação e oportunidade do trabalho. Será 
feito demonstração estoque.  Está com todos os livros, em estoque praticamente pagos. E, 
aproveitou para dizer que a obra da livraria foi feita com a cooperação do Núcleo Kardecista 
Antonio Pereira de Souza, e) Departamento do Livro informou que o material está em 
nossa sede, assim como fez relatórios, e deixou relatórios para o eventual sucessor possa 
aproveitar ideias lá contidas, e prontificou-se a cooperar com quem assumir a D.E, f) 
Diretor de Finanças: lembrou que o “Cestão da Amizade” arrecadou Cr$21940,00, sendo 
que esta importância acima acrescida de cooperação, custeou ultima edição do Unificação  
e o Meu Jornalzinho. Presidente lembrou que aprendemos muito e, que o movimento é 
um todo, tivemos bom êxito, e que a gestão foi boa, e, sentiu através das manifestações dos 
companheiros do Estado, o trabalho de incentivo, e que a disputa é salutar, estejamos 
unidos, qualquer que seja o resultado. Devolveu o retroprojetor que estava em seu poder, 
além de outros materiais. Tivemos oportunidade de viajar e conhecer a contacto com os 
irmãos do interior, e sentimos, alento com o trabalho, apresentou mapa feito pela DM,  
devolveu os originais de material do DOD, apresentou o  “layout da capa da edição de O 
Evangelho Segundo Espiritismo” que será lançado, por ocasião da Bienal; além de deixar 
outros materiais que deixou com o Secretario Geral. Recebeu o livro “ Estória de Thulinha 



e Joaquim” entregue ao Departamento do Livro, para encaminhamento. Esgotada a ordem 
do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o Presidente proferiu a prece de 
encerramento, ao cabo desta, deu por findos os trabalhos. 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, 09 de julho de 1990. 
 
a) Pagina 06 linha 10 onde se lê última edição leia-se edição anterior, b) o Presidente 

devolveu dois retroprojetores em seu poder linha 06 digo pag 06 linha 12, c) acrescentar 
que o 1 Tesoureiro devolveu o computador e a impressora que estava em seu poder.  

 









Ata # 01 - 16 de julho de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 1ª reunião da D. E. da U.S.E. gestão 1990-1992, realizada em 16 de julho de 1990. 
Aos dezesseis dias do mês de julho de um mil novecentos e noventa, às 20 horas, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – U.S.E., situada na Rua 
Doutor Gabriel Pizza nº 433, Bairro Santana - São Paulo - Capital, foi realizada a 1ª reunião 
ordinária da Diretoria Executiva da U. S. E. gestão 1990-1992, de conformidade com o 
artigo 33 “caput” do Estatuto Social, com a presença dos Diretores: Antonio Cesar Perri 
de Carvalho; Éder Fávaro; Sander Salles Leite; Carolina Flor da Luz Mattos; José da Silva 
Bueno Neto; Evany Figueira; Carlos Teixeira Ramos; Elfay Luiz Appollo e Odilair Pereira 
Negrão e do Diretor do Departamento de Finanças, Antônio Córsia. Ausente o 1º Vice-
Presidente, Attílio Campanini. O Sr. Presidente deu início a reunião solicitando a confrade 
Carolina para ler um trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, sob o 
título “A Nova Era”. Terminada a leitura, o Sr. Presidente solicitou ao confrade Evany para 
proferir a prece inicial. Em seguida, o Sr. Presidente justificou a ausência do confrade 
Attílio Campanini, que está se preparando para intervenção cirúrgica no Hospital 
Beneficência Portuguesa. Anunciou, em prosseguimento, que ex-diretores da U.S.E., de 
gestões anteriores, parabenizaram a nova diretoria e desejaram-nos êxito. Passou em seguida 
aos tópicos da ordem do dia e que consistem nos seguintes assuntos: (1) Circular aos Jornais 
Espíritas e Federações, comunicando a eleição da  D.E. da U.S.E. e a composição da D.E. 
gestão 1990 a 1992; (2) Atribuições dos Diretores; (3) Comissão Diretora de 
Departamentos; (4) Calendário de reuniões da  D.E. da U.S.E.; (5) Reuniões da D.E. e da 
Diretorias dos Departamentos; (6) Funcionários da U.S.E.; (7) Proposta da EDITORA 
EDICEL; (8) Proposta de publicação de edição do livro “Centro Espírita”; (9) Assuntos 
Pendentes. Passou-se a seguir à discussão de cada tópico. (1) Circular aos Jornais Espíritas 
e Federações, comunicando a eleição da D.E. da U.S.E. e a composição da Diretoria 
Executiva da U.S.E. para o biênio 1990 a 1992. Colocada em votação, a proposta foi 
aprovada por unanimidade. (2) Atribuições dos Diretores - O Sr. Presidente propôs o 
agrupamento dos Departamentos da D.E. da U.S.E. em 3 áreas: Área Social, 
compreendendo os Departamentos de Serviço Assistencial Espírita, Comunicações, 
Relações Públicas, Artes, Livros e Serviço de Assessoria à Imprensa; Área Administrativa, 
compreendendo os Departamentos de Orientação Administrativa e Jurídica e Finanças; 
Área Doutrinária, compreendendo os Departamentos de Orientação Doutrinária, 
Evangelização Infantil, Mocidade e Educação Espírita; propôs, ainda, que o 1º Vice-
Presidente e o 2º Vice-Presidente, cada um, assumisse o controle de uma das áreas, 
propondo que o confrade Attílio ficasse com o controle da Área Administrativa, Éder com 
a Área Social e o Presidente Cesar Perri com a Área Doutrinária, informando que falara 
com o confrade Attílio e o mesmo estava de acordo, na hipótese da D.E. aprovar o 
agrupamento dos Departamentos em áreas. Colocada em votação, a proposta foi aprovada 
por unanimidade. O confrade Éder sugeriu que a coordenação de eventos externos ficasse 
sob a supervisão e controle de sua área, a Área Social, o que foi aprovado pelos presentes. 
Ficou aprovado que o serviço de secretaria será distribuído pelos secretários, bem como os 
tesoureiros distribuirão entre si os serviços pertinentes. (3) Comissão Diretora de 
Departamentos - Foram aventados e sugeridos vários nomes para preenchimento das 
Comissões Diretoras de Departamentos que serão averiguados e consultados pelo 
Presidente e Vice-Presidentes. Colocada em votação, deliberou-se postergar para a próxima 
reunião a nomeação das Comissões Diretoras de Departamentos. (4) Calendário de 



reuniões da D.E. da U.S.E. - O Sr. Presidente propôs que as reuniões da D.E. da U.S.E. 
fossem realizadas nas segundas 2ª feira e nas quartas 4ª feira de cada mês, apresentando o 
seguinte calendário de reuniões: julho, dia 23; agosto, dias 13 e 27; setembro, dias 10 e 24; 
outubro, dias 8 e 22; novembro, dias 12 e 26; dezembro, dia 10. Colocada em votação, a 
proposta foi aprovada. (5) Reuniões da D.E. e da Diretoria dos Departamentos - Foi 
proposta reunião com os Diretores de Departamentos para 13/agosto. Colocada em 
votação, a proposta foi aprovada. Discutiu-se em seguida sobre a reunião exclusiva da D.E. 
da U.S.E. sem a presença dos Diretores de Departamentos e com a presença dos Diretores 
de Departamentos. O assunto foi colocado em votação e deliberou-se aguardar o 
desenvolvimento das reuniões e das atividades para verificar se há de fazer algo, bem como 
o que deverá ser feito. Foi aprovada a publicação de resumo das deliberações tomadas nas 
reuniões da D.E. da U.S.E. para divulgação a todos os Diretores de Departamentos da D.E. 
da U.S.E. (6) Funcionários da U.S.E.- O Sr. Presidente enfatizou a necessidade da U.S.E. 
contratar funcionários para a Livraria e para serviços burocráticos, com permanência na 
U.S.E., atendendo ao expediente normal. Comentou-se, também, sobre a criação de um 
quadro de voluntários para atender o expediente de orientação espiritista. Colocado em 
votação, decidiu-se: a) a tesouraria verificará a situação econômico-financeira da U.S.E. e 
prestará informações na próxima reunião para verificar possibilidade de contratar 
funcionário; b) embora inexequível, no momento, estudar a possibilidade de aproveitar a 
ideia de criação de um quadro de voluntários para atender o expediente de orientação 
espiritista na U.S.E. (7) Proposta da EDITORA EDICEL - O Sr. Presidente anunciou que 
a EDICEL propôs à U.S.E. ser distribuidora da EDICEL em São Paulo. Colocada em 
discussão e votação, deliberou-se estudar a proposta que ficou sob o encargo do confrade 
Elfay e apresentará as conclusões em reunião da D.E. (8) Proposta de publicação de edição 
do livro “Centro Espírita” - O Sr. Presidente anunciou que o Sr. Wilson Garcia propôs a 
publicação de edição do livro “Centro Espírita”, de sua autoria, pela  U.S.E.  Colocada em 
discussão e votação, deliberou-se estudar a proposta ficando sob o encargo do confrade 
Éder Fávaro manter contato com o Sr. Wilson Garcia, apresentando novas informações em 
reunião da D.E. (9) Assuntos pendentes – Dado o adiantado da hora, nada mais foi 
discutido. E como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o confrade Odilair passou 
à leitura de mensagem do livro “VINHA DE LUZ”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 
ao confrade Éder Fávaro que fizesse a prece final dando, após a formulação da prece, por 
encerrada a reunião. Eu, 2º secretário, lavrei a presente ata que será lida na próxima reunião 
da D.E. e, se achada conforme e aprovada, assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 16 de julho de 1990.  
 











Ata # 02 - 23 de julho de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 2ª reunião da DE/USE, gestão 1990/1992, realizada no dia 23 de julho de 1990. 
Aos vinte  e  três dias do mês de julho de hum mil novecentos e e noventa, em sua sede 
social, a Rua Gabriel Pizza, 433, Santana, em São Paulo, estiveram reunidos os membros 
da diretoria executiva da USE que assinam esta ata. Foi lida página evangélica preparatória 
para a prece que abriu a reunião, prece esta feita por Sander Salles Leite. Justificativa da 
ausência do companheiro Attílio Campanini, por motivo de doença, internado na 
Beneficência Portuguesa, por que se fez vibração na prece de início. Súmula da ata anterior 
apresentada por Carolina, pela ausência do 2º Secretário, por motivo justificado. Pauta da 
reunião: 1º)Tesouraria - referiu-se superficialmente ao movimento de caixa já que não 
concluídos ainda o balanço da gestão anterior, quando após se terá uma visão mais 
abrangente de nossa situação financeira e econômica. Também fez menção da situação 
financeira da livraria da USE e sua Distribuidora de Livros; as informações que nossa irmã 
Marilia deu a respeito de “Meu Jornalzinho” e as condições para edição de mais um número 
daquele órgão; as condições gerais das edições de nossos jornais; captação de recursos 
(contribuição social das entidades unidas e cooperadores) e naturalmente outros meios 
plausíveis para regularização de nossa situação financeira. 2º) Secretaria – Cartas e  convites 
recebidos: a) I Congresso Espírita Catarinense, promovido pela Federação Espírita daquele 
estado, a ser realizado de 1 a 4/11/90; b) Associação Espírita Jacó aniversário do Centro 
dia 29/30.7.90 (será enviado oficio de  cumprimentos); c) Associação Beneficente  Nosso 
Lar, Feira Beneficente, pelo 44º aniversário de fundação, dia 18.8.90 (deveremos estar 
presentes pelo companheiro Perri); d) Mocidade Espírita Caçapavense, XI Mês da 
Codificação, palestras todos os sábados de agosto (comparecerá Evany); e) FEESP, 7º 
Encontro de Espiritismo, no Palácio de Convenções do Anhembi (correspondência 
antecipada que Éder Fávero representará a USE); f) Círculo Esotérico da Comunhão 
Pensamento, convite para um bazar beneficente no dia 5.8.90 (domingo alegre cuja renda 
reverterá para construção da  nova sede – convite  a CR$ 200,00); g) Centro Espírita Bezerra 
de Menezes (Santo André), superfeira (bazar beneficente) pró Mansão do Caminho, dia 
16.9.90; h) CRE Campinas, palestra Divaldo Pereira Franco dia 4.8.90 naquela cidade 
(representa a USE o companheiro Perry) e domingo para convidados, entrevista com o 
mesmo orador, sob o patrocínio daquele CRE; i) Federação Espírita Piauiense/Maranhão, 
para um encontro fraterno entre aqueles dois estados dia 10-12/9/90, sábado; j) UME  de 
Marilia, palestra espírita com o tema Cromoterapia, dia 28-7-90, sábado naquela cidade; k) 
Centro de Estudos e Propagação do Espiritismo solicita rol de Centros Espíritas unidos. 
Após considerações gerais chegou-se a conclusão não ser possível o fornecimento da 
referida listagem; l) Centro Espírita Amor e Caridade (Bauru) também solicita listagem de 
endereço para divulgação da rifas que anualmente faz par manutenção de suas obras e 
daquelas  que com ela colaboram. O assunto estava sendo reapreciado e por 6 votos a favor 
e 2 abstenção, será fornecida a listagem com ressalvas propostas pelo companheiro Carlos 
(em caráter excepcional, confidencial e intransferível) 3º) Departamentos; pelas áreas 
anteriormente propostas e aprovadas. ÁREA DOUTRINÁRIA – Considerações de vários 
nomes para os departamentos, já com  convites formulados e aceitos, outros a serem 
convidados. Desejo também de que os departamentos formem equipes para dirigi-los. Os 
departamentos deverão ficar assim constituídos: * Orientação Doutrinária - Abel Glaser- 
diretor (da outra gestão) quando desenvolveu vários trabalhos na área, elaborou outros 
tantos, e continua com alguns em andamentos. Desenvolver bom trabalho em termo de 



gabinete, sugerir dinamização de encontros. Outro nome acertado: companheiro Zanardi. 
* Mocidade – João Paulo Fonte Patrocínio (de Ribeirão Preto), que continuará assim a 
frente do departamento. * Educação – Célia Maria Rey de Carvalho, deverá ser sua diretora. 
* Evangelização – Esmeralda de Luz Mattos. Livro – Nedyr Mendes da Rocha, já convidado 
e aceitou. Já desenvolveu atividades neste departamento antes de suas gestões como 
presidente da USE. *Financeiro – Waldemar Fabris; * Orientação Administrativa e Jurídica 
- Joaquim Soares. Outro nome lembrado do companheiro Neyton. Como complemento da 
Área Doutrinária lembrou-se de proposta feita pelo companheiro Joaquim Soares através 
do CRE São Paulo para a realização de um curso para dirigentes espíritas. O CRE de Santo 
André e a AJE (Associação de Jornalistas Espíritas de São) também tem interesses na 
formação de dirigentes espíritas, ou para propiciar-lhes melhores conhecimentos no setor 
onde se propõe atuar. ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -  Sob a supervisão do 
companheiro Éder, que propôs alguns nomes par preenchimento dos departamentos desta 
área: * Assessoria de Imprensa – Natalino D’Oliva. Outros nomes aventados para a 
composição de uma equipe – Amílcar Del Chiaro Filho e Miriam Fávaro. *Serviço 
Assistencial Espírita -  Maria Aparecida Valente. Outro nome aventado – Elaine Curti 
Ramazzini (deveria ser consultado) * Relações Públicas - Geraldo Spínola (deveria ser 
consultado). *Artes Moacyr  Camargo –(deveria ser consultado) Comunicação – Mauro 
Spínola, Amorim e Fucks (deverão ser consultados) 4º) Gerais - Em face da suspensão da 
reunião do CDE de setembro próximo e de estar marcada outra reunião, esta com os 
presidentes de CRE para ser realizada dia 2.9.90  e em face da necessária convocação que 
se fazia foi  estudado a pauta que se abordaria naquela reunião de assuntos pertinentes 
ficando assim elaborada a referida ordem:1 -  Papel dos CREs na reativação das UMEs, 
UNIMEs. e UDEs; 2 Relacionamento com a DE e departamentos da USE; 3 – Preparativos 
para o VIII Congresso Espírita Estadual; 4 – Sugestões para assuntos relativos ao CRE na 
reforma estatutária da USE. b) funcionário para a USE – para a livraria e para serviços 
administrativos em face da precariedade do caixa da USE, quanto aos serviços 
administrativos ficaremos ainda sem nenhum funcionário, podendo eventualmente ser 
formada um equipe de pessoas de boa vontade, talvez da capital, para oferecer algum serviço 
a USE que poderá contar entre outros companheiros, como o Sr. Prado, o Sr. Souza e o Sr. 
Cirne. Também este (Carlos Cirne) poderá ser contratado para funcionário da livraria da 
USE, com salário e c omissão sobre vendas de livro, para podermos manter nossa livraria 
aberta e para sua maior dinamização entre os espíritas e outras entidades 5º) Outros 
Assuntos: a) Fazer planilha de utilização do salão. Dia 26.9.90 será utilizada pelo CRE/S. 
Paulo; b) Fundação Américo Bairral – foi indicado para representar a USE junto ao 
Conselho Curador da Fundação, o Sr. João Otávio Veiga Rodrigues será solicitado à 
Fundação que envie as convocações para a USE: c) Jornal Unificação - está em estudos 
alterações no Jornal Unificação, tais como: *jornal voltado para o Dirigente Espírita; * 
Formação de equipe editorial; *Alteração do formato diminuindo o tamanho e 
aumentando número de folhas; * Captar recursos financeiros que banquem os três 
primeiros números; * As sugestões foram do Sr. Wilson Garcia que se propôs a coordenar 
incialmente a equipe editorial; * sugestão para que o jornal saia na primeira semana de 
agosto; *A distribuição será feita inicialmente como vem ocorrendo, buscando-se 
posteriormente formar quadro de assinantes. Anote-se que os departamentos de Finanças 
e Orientação Administrativa e jurídica, pertencem a ÁREA ADIMINISTRATIVA. A 
reunião foi encerrada ás 22,25 horas com a prece feita pelo companheiro Elfay. Nada mais 
havendo a tratar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito 
assinada. 



 
São Paulo, 23 de julho de 1990. 
 
(Evany Figueira) 3ª Secretário.                   
 













Ata # 3 – 13 de agosto de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 3ª reunião ordinária da D.E. da USE; realizada no dia 13 de agosto de 1990. Aos 
treze dias do mês de agosto de um mil novecentos e noventa, às vinte horas, na sede social 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, localizada na rua Gabriel Pizza 
nº 433, em Santana, Capital, foi realizada a terceira reunião ordinária da Diretoria 
Executiva da U.S.E., gestão 1990/92, com a presença dos Diretores do CRE São Paulo, 
conforme as assinaturas apostas no livro de presença. Dando inicio à reunião o sr. 
Presidente solicitou ao confrade Éder Fávero para proferir a prece inicial. Em 
prosseguimento, o sr. Presidente informou, consternado, o desencarne do Presidente da 
F.E.B. e que o confrade Sr. Mário S. Barbosa, valioso colaborador, se encontra mal de 
saúde. Passou em seguida a apresentação da D.E. da U.S.E. aos presentes, indicando a 
ausência do confrade Attílio Campanini, que se encontra em convalescença pós-operatória. 
Informou, em seguida, que a reunião se desdobraria em 2 partes, sendo a primeira com a 
presença das Comissões Diretoras dos Departamentos da DE e a segunda com a presença 
da DE da USE, exclusivamente. O sr. Presidente, em continuidade, passou a relacionar os 
nomes dos Diretores de Departamentos da DE da USE e que são os seguintes: Diretor do 
Departamento de Orientação Doutrinária, sr. Abel Glazer; Diretora do Departamento de 
Evangelização Infantil, sra. Esmeralda da Luz Mattos; Diretor do Departamento de 
Mocidade, sr. João Paulo Fonte Patrocínio; Diretora do Departamento de Educação, sra. 
Célia Maria Rey de Carvalho; Diretor do Departamento de Finanças, sr. Valdemar Fabris; 
Diretoria do Departamento do Serviço Assistencial Espírita, sra. Maria Aparecida Valente; 
Diretor do Departamento do Livro, sr. Nedyr Mendes da Rocha; Diretor do Departamento 
de Artes, sr. Moacyr Camargo; Diretor do Departamento de Imprensa, sr. Natalino 
D’Olivo. Em seguida o sr. Presidente passou a enfocar, de maneira bem ampla e genérica, 
a orientação da diretriz para a atuação dos Departamentos, dando ênfase à autonomia de 
cada Departamento para a consecução de objetivos a serem fixados pelo Diretor de cada 
um dos Departamentos. Ressaltou que a atuação dos Departamentos deve ser orientada no 
sentido de haver integração de áreas afins. Informou que o agrupamento dos 
Departamentos em áreas tem o escopo de agilizar a atuação dos Departamentos ; para a 
D.E. ter um elemento de contato permanente com os Departamentos; e independer de 
reunião  da DE para a solução de casos mais simples, prescindindo das reuniões em comum 
da D.E. e Diretores de Departamentos, realizadas quinzenalmente, podendo realizá-las mais 
espaçadamente, conforme as necessidades. Informou que os Departamentos serão 
informados das decisões tomadas na reunião da DE através de uma súmula de decisões de 
cada reunião, que será colocada na pasta de cada Departamento. Informou que o sr. Carlos 
Cirne foi contratado como funcionário da U.S.E. prestando serviço das 13º às 17h horas 
bem como também foi contratado um senhor para a faxina e serviço externo. Relativamente 
ao funcionamento dos Departamentos, traçou as seguintes diretrizes: Os Departamentos 
devem procurar se estruturarem e se dinamizarem montando equipes sem fazer restrições 
a ninguém; discutir e elaborar planos de trabalho em termos de U.S.E, abrangendo todo o 
Estado; atuar de forma racionalizada e utilizar as estruturas existentes , especialmente as 
estruturas dos CREs; os trabalhos e conclusões dos Departamentos dos CRE ser levado 
primeiramente à discussão no CRE e o CRE discutir nas suas respectivas regiões, devendo 
a discussão no CRE preceder à discussão no C.D.E; A D.E. vai utilizar uma política de 
valorização do CRE, pretendendo usar o CRE como ponto de irradiação das atividades 
departamentais; Os Departamentos serão utilizados via CRE com o objetivo de revigorar e 



revitalizar o CRE no Estado. Em seguida o sr. Presidente confirma a reunião geral dos 
Departamentos para 28/10/90 e informou que os CREs e o CRE foram convocados para 
uma reunião no dia 02/9/90, onde estas diretrizes serão anunciadas e propostas. O sr. 
Presidente falou em seguida sobre o Congresso Espírita, enfocando que precisa haver 
objetivos práticos e deixar subsídios, após a sua realização. O sr. Presidente enfocou, 
também, que há muito pedido em todo o Estado para apoio e, para atendê-los, os 
Departamentos deverão formar grupos de trabalho com cursos para subsidiar os 
Departamentos. A USE deve fazer a parte que lhes cabe; cada Departamento deve se 
estruturar, fazendo o que considerar melhor, quer seja mantendo curso, quer seja formando 
recursos humanos. Cada Comissão Diretora deverá discutir para encontrar formas 
aproveitando os subsídios aqui expostos para o Departamento atuar, analisando e 
acrescentando outras ideias. O sr. Presidente informou que o Jornal Unificação será 
editado bimestralmente e destinado e direcionado para o Dirigente Espírita, e que a USE 
se empenha na obtenção de fundos para a publicação do jornal, através do sr. Carlos Cirne; 
da publicação do livro CENTRO ESPÍRITA, de Walter Garcia, que está sendo estudado o 
lançamento em co-edição da USE e do Correio Fraterno; estuda-se a proposta de publicação 
do Livro de Hermínio Miranda e outros eventos. Informou que estes eventos deverão 
ocorrer ainda este ano. O confrade Éder Fávero observou que a USE não está ocupando o 
espaço nos jornais espíritas e se empenhará em publicar em outros jornais assuntos da USE 
que sejam importantes ao público e ao movimento de Unificação. O confrade Sander 
enfocou o assunto de educação espírita nas escolas, ressaltando que acredita que este 
assunto deve envolver todos os Departamentos. O Departamento de Educação deveria 
coordenar e estabelecer uma diretriz com outros Departamentos. Considerou necessário e 
imprescindível fazer um trabalho profundo a esse respeito e apresentar este trabalho 
também no Conselho Federativo. O sr. Presidente informou que face às diretrizes traçadas, 
a reunião com os Departamentos não serão realizadas quinzenalmente, mas sim 
esporadicamente, conforme as necessidades. Em seguida solicitou a cada Diretor de 
Departamento presente que fizesse uma rápida apresentação do programa e do trabalho a 
serem desenvolvidos, “a priori”, para conhecimento dos presentes, o que foi feito pelo 
Diretor de cada Departamento. Após a palavra dos Diretores de Departamentos, o sr. 
Presidente retomou a palavra ressaltando que os componentes dos Departamentos e a 
Comissão Diretora devem se articularem e proporem um programa de atuação. O confrade 
Apollo enfatizou que a casa Editora “O Clarim” lançou livraria modular e solicitou a todos 
para participarem da divulgação destas livrarias, devido sua praticidade e baixo custo. O 
confrade Sander solicitou a todos os Diretores de Departamentos para atualizarem o 
cadastro existente na USE. Neste momento, às 21,30 horas, o sr. Presidente interrompeu 
a reunião comunicando que deixaria as Comissões Diretoras discutirem assuntos de seus 
interesses e a reunião da DE da USE e da DE do CRE São Paulo. Usando a palavra o Sr. 
Meneghetti, Presidente do CRE São Paulo comunicou que o CRE vai começar a fazer 
cursos e para tanto precisa utilizar a sede da USE, solicitando a permissão da DE da USE 
para utilizar as instalações da sede. Enfatizou que o capital é elevado e a maior parte do 
tempo permanece ocioso. O curso será voltado ao Dirigente Espírita, informando que 
alguns dirigentes não entendem plenamente o que é o movimento de unificação. O sr. 
Presidente da DE da USE concordou com a solicitação, bem como os presentes, 
enfatizando que estes eventos configurarão a sede da USE para centralização da direção do 
movimento espírita, o que coincide com a intenção da DE. O Sr. Meneghetti ainda 
esclareceu que o curso seria voltado para cuidar da administração burocrática dos centros, 
bem como para captar e administrar os recursos financeiros, respondendo a uma pergunta 



formulada pelo confrade Carlos. O sr. Meneghetti avisou, ainda, que no dia 26/8/90 seria 
realizada uma reunião da DE do CRE para discutir este curso e convidou os Diretores da 
USE para participarem, onde cada pessoa contribuirá com a própria experiência. Em 
seguida o sr. Agostinho, Diretor do CRE, enfatizou que tanto a DE da USE, como o CRE 
não devem se preocupar com os movimentos espiritistas paralelos, mas sim, se preocuparem 
em ocupar os espaços promovendo debates, seminários, encontros com dirigentes, 
diretores, enfatizando que algumas sociedades adesas estão participando do movimento 
somente no papel e que é necessário chegar aos dirigentes, através do CRE; enquanto não 
se conscientizar os dirigentes, o movimento de unificação espírita não será 
satisfatoriamente atingido. Há necessidade de preencher os espaços, especialmente com 
cursos e fornecimento de apostilas. O confrade Elfay Apollo lembrou que as federações 
formam adeptos através de cursos e devem usar a sede da USE para diversificar a aplicação 
de cursos, assim que se tenha o material e os monitores. O sr. Meneghetti informou sobre 
a divulgação do Centenário de Obras Póstumas e palestra e encontro com Divaldo Franco, 
no Anhembi, no encerramento das Comemorações. Ressaltou que no aniversário do 
Tatuapé está sendo divulgada a obra espírita e foi novamente reiterada a intenção de maior 
interação entre o CRE e a DE da USE. Em seguida a DE do CRE São Paulo solicitou 
permissão e se retirou da reunião. Prosseguindo a reunião o confrade Sander passou à 
leitura da correspondência recebida. Em seguida, passando a assuntos diversos, o confrade 
Elfay informou que esteve em Jaguariúna representando a DE da USE. O sr. Presidente 
informou que no dia 26/8/90 comparecerá a reunião zonal de Campinas, a ser realizada 
em Americana, e o confrade Éder informou que comparecerá no Encontro de Dirigentes 
Espíritas, a ser realizado em Rio Preto, representando a DE da USE. Em seguida o confrade 
Carlos apresentou o movimento financeiro de junho/90, comentando sobre os recursos 
oriundos das folhinhas, que está dando resultado positivo. Em seguida o Sr. Presidente 
falou sobre a proposta de assinaturas do jornal e sobre editorial do “Dirigente Espírita”, 
tendo os presentes se manifestado que não era prudente, no momento, alterar o nome do 
jornal para “Dirigente Espírita”, o que poderia ser feito ao longo do tempo, dependendo 
da receptividade da ideia. Sobre este assunto o sr. Presidente solicitou a todos para 
pensarem e dar retorno deste assunto até 21/8/90. Em seguida o sr. Presidente falou que 
dado ao adiantado da hora, os demais assuntos pendentes ficariam transferidos para a 
próxima reunião, solicitando ao confrade Odilair que procedesse à prece final. Como 
ninguém mais fizesse uso da palavra o sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 22,30 
horas. Eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata que será lida na próxima reunião e, após a 
leitura e aprovação, será assinada pelos presentes. 

 

São Paulo, 13 de agosto de 1990. 

 















Ata # 04 – 27 de agosto de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 4ª reunião da DE/USE, realizada no dia 27 de agosto de 1990. Aos vinte e sete dias 
do mês de agosto de hum mil novecentos e noventa, em sua sede social à Rua Gabriel Piza, 
433,Santana, em São Paulo, estiveram reunidos os membros da diretoria executiva da USE 
que assinam esta ata. Feita a prece pela companheira Carolina passou-se aos assuntos da 
pauta. 1- Entregue palavra aos srs. Raul Michelin e Miguel Pereira do Grupo “Os 
Mensageiros”, ligados a FEESP, estes disseram dos objetivos do grupo da divulgação espírita 
através da distribuição de mensagens, propondo entregar a USE quantidade suficiente para 
que através das UME/UNIMES a palavra esclarecedora e consoladora dos Evangelhos de 
Jesus pudesse chegar a um número cada vez maior de pessoas. Em vista de que as mensagens 
seriam postas na sede da USE sem maiores obrigações de nossa parte a não ser de distribuí-
las, foi aceito o oferecimento. Após a retirada daqueles irmãos, estudou-se a quantidade 
que se pediria para distribuição, que deverá ser mais ou menos de 20.000 mensagens. 2) 
Expediente – a) recebemos cartão  postal da companheira Delma Crotti, em face de sua 
viagem ao exterior com seu abraço fraterno aos companheiros da USE; b) da UNIME de 
JUNDIAI comunicando a criação da UNIME de Bragança Paulista (cidade esta que estava 
ligada àquela, em sua área de ação). Será enviada carta a UNIMES e ao CRE de Campinas 
solicitando esclarecimentos para encaminhamento devido através de CDE. c) Cruzada dos 
Militares Espíritas do Rio de Janeiro desejando felicidades a nova gestão; d) a União 
Espírita Mineira também cumprimenta a nova diretoria; c) a UNIME Guarulhos programa 
sua 18ª Semana Espírita e envia programa a USE. Eder fará nossa representação naquele 
evento; f) a AJE S. Paulo informa e convida para uma reunião no dia 15.9.90, às 14 hs., no 
C.E. José Barroso, à Rua Inácio de Araújo, 255, Brás, S. Paulo, quando fará uma avaliação 
da campanha de popularização da imprensa espírita; g) o C.E. Seara da Fé ligado a 
Federação Espírita Catarinense, solicita ajuda em donativos e dá o número da conta 
bancária para tal; h) recebemos programa e convite para o X Mês de Estudos Espírita de 
Taubaté, organização do DM/UNIME daquela cidade. Evany fará representação da USE. 
Ainda pelo expediente ficou convencionado que toda representação da USE junto a todos 
os eventos que esta representação fosse realizada ficaria registrado para o levantamento do 
relatório de atividades da DE; o companheiro Sander ainda informou que, provavelmente, 
se adote um novo esquema de elaboração de atas de nossas várias reuniões. 3) Área Social 
– o companheiro Eder informou que a Assessoria de Imprensa foi acionado em dois 
assuntos para dirimir dúvidas quanto ao que é o Espiritismo: a) Quanto a Fundação 
Cacique Cobra Coral, e quanto a divulgação de suas atividades na imprensa que 
procuravam confundi-la com a Doutrina Espírita e o movimento que os espíritas realizam; 
b) Quanto ao programa de entrevista que Sílvia Popovic faz na televisão e seu 
sensacionalismo, e as confusões que de vez em quando arma confundindo o Espiritismo 
com outras correntes filosóficas e espiritualistas. Quanto aos dois assuntos, a Assessoria está 
procurando os caminhos mais adequados para se manifestar. 4) Área Doutrinária – Apenas 
o reforço feito pela companheira Carolina da realização do Encontro Estadual de 
Evangelização Infantil que se realizaria nos dias 7 a 9.9.90, na cidade de Presidente 
Prudente, onde ela também estaria presente. 5) Área Administrativa – também reforçou o 
companheiro Carlos, atividades do Departamento de Finanças, dizendo da elaboração de 
um calendário espírita (já em sua 3ª edição) que seria colocado a venda por Cr$ 500,00, 
cuja renda seria aplicada em subsidiar as atividades administrativas da USE. O calendário 
com destaque de inúmeras frases de consolo e esclarecimento e que estava aceitando 



pedidos. Disse também que o livro de Wilson Garcia “O Centro Espírita”, cuja 2ª edição 
está sendo editado pela USE com atualização do próprio autor, já está pronto e será vendido 
pelo preço de Cr$ 530,00 com renda para a USE. Completou falando das atividades da 
distribuidora da USE, e entre a conversa e ponderações de todos ficou estabelecido que se 
procuraria fazer ampla divulgação da mesma para que, principalmente o movimento 
unificado utilize-se dela. Completou-se a reunião com a ponderação do nosso companheiro 
Eder, que dirigiu a mesma que na reunião do próximo dia 2.9.90 com os CREs devesse 
estar presente um maior número de diretores. E o mesmo companheiro fez a prece de 
encerramento. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e aprovada será assinada 
pelos presentes. 
 
S. Paulo, 27 de agosto de 1990. (Evany Figueira) 3ª Secretário. 
 
 









Ata # 05 - 08 de setembro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 5ª reunião da DE/USE, realizada no dia 8 de setembro de 1990. Aos oito dias do 
mês de setembro de hum mil novecentos e noventa, em sua sede parcial, à rua Dr. Gabriel 
Pizza, 433, em Santana, São Paulo, estiveram reunidos membros da diretoria executiva da 
USE que assinam esta ata para reunião ordinária. Foi lida uma página evangélica de 
preparação pelo Elfay e feita a prece abrindo a reunião pelo Odilair. O presidente deu 
algumas informações de caráter geral, entre elas e a da nova eleição do presidente da FEB. 
tendo em vista o desencarne do conselheiro Francisco Thiesen em 6 de agosto. A eleição 
do novo presidente deu-se no dia 25 do mês passado, quando se elegeu o companheiro 
Jurandir Borges de Souza para presidente, continuando as vice-presidências com Cecília 
Rocha, Altivo Ferreira e Nestor João Masotti. Expediente: - a) 1ª ENTRADE (Encontro de 
Trabalhadores e Dirigentes Espíritas) realizado em S. José do Rio Preto. Recebimento de 
um pronunciamento para divulgação a respeito de posicionamento relativo a ataques 
sofridos pela Doutrina Espírita enviado a área de  Comunicação Social para estudo. b) da 
AJE-SP. Como pretendem realizar um Congresso de Comunicação Social, propõe realiza-
lo juntamente com o VIII Congresso Espírita Estadual. Propõe tema central e data de 
realização, entre abril a set/92. Espera-se que a presença seja de CEs. Como 
encaminhamento, proposto uma reunião conjunta AJE/DE/CRE Ribeirão Preto para 
sexta-feira, dia 21.9.90 ás 17hs para estudos iniciais. c) do Dr. Eduardo Carvalho Monteiro. 
Oferta de uma chácara de sua propriedade para que a USE e seus órgãos possam realizar 
eventos. A chácara está situada em Diadema. Propõe-se entrar em contato com o mesmo 
senhor para novos detalhes. d) da FEERG (Federação Espírita do Rio Grande do Sul). 
Cumprimentos à USE pela eleição da nova diretoria. e) do Dr. Luiz Antônio Brasil de São 
João Del Rei (MG) cumprimentando a USE pela eleição da nova diretoria e) do Dr. Luiz 
Antonio Brasil de São José Del Rei (MG) cumprimentando a USE pela eleição da nova 
diretoria e pronunciamentos do presidente Cesar Perry apresentado no Correio Fraterno 
do ABC. f) da UNIMEL (Lins) apresentando carta de união da Comunidade Espírita de 
Guaimbé - Grupo Alan Kardec. g) da UME (Presidente Wenceslau) solicita providência 
quanto a oficialização da união da Sociedade Espírita Casa do Caminho, da cidade de 
Primavera. h) Carta de união do C.E. Napoleão Laureano 9ª UDE/Capital. i) do CRE-
Assis. Apresenta programa da Jornada Espírita Regional que dar-se-á de 30.9 a 17.11. j) Foi 
apresentado amostra das capas da 3ª edição do calendário espirita (folhinha), com o título 
“Bom dia, vida” e da 2ª edição do livro de Wilson Garcia, “O Centro Espirita”, edição 
USE. k) da Prefeitura Municipal de Guarulhos, envio de multa de terreno da USE naquele 
município, em face de necessidade de se fazer calçada. Para a tesouraria para verificações. 
Tesouraria – sem relatório com relação ao movimento do mês passado, em vista da 
necessidade de acertos com o tesoureiro da gestão anterior, detalhes que estão sendo 
concluídos. Para cobrir os encargos deste mês já temos a verba necessária e parcialmente 
para cobrir as obrigações do mês de outubro. Nas edições de jornais, folhinha e da edição 
do livro de Wilson Garcia, temos a obrigação maior de Cr$ 120.000,00 a pagar. As despesas 
com o almoço na ocasião da reunião do CRE (dia 2.9.90) pagamos .... Cr$ 6.000,00, que 
poderá eventualmente ser reembolsado pelo CRE/S. Paulo. Na pauta da reunião do CDE 
de dezembro deverá ser incluído o orçamento da USE para 91. Diversos – a) Far-se-á visita 
ao CRE São José do Rio Preto pela divulgação dos objetivos da USE, pela necessidade de 
integração de cursos Casas Espiritas daquela região no movimento e por oferecer 
oportunidade a uma maior confraternização com aqueles companheiros, a dar-se em out 



ou nov próximo talvez dia 11.11.90. Haverá também um trabalho na Área Social em termos 
de comunicação a ser elaborado pelo companheiro Eder nesta visita. b) alterado datas de 
duas reuniões, uma em out e outra em nov. c) nas reuniões seguintes faremos em conjunto 
com os departamentos: dia 24.9 com os departamentos da Área Doutrinária, dia 15.10 
Área Social e 22.10 com a Área Administrativa. Pedir também aos departamentos suas 
atividades para constar de calendário da USE. d) Pedir aos CREs que também elaborem 
calendário de suas atividades. e) Quanto a impressão do material já apresentado pelo DOD 
para edição fazer estudos para apresenta-lo. f) Fazer programas de visitas aos CREs para o 
ano próximo (91). g) Onde esteja anotado retificar – livro “O Centro Espirita” de Wilson 
Garcia, edição conjunta USE/Edições Correio Fraterno. h) Quanto a criação da UNIME 
de Bragança Paulista encaminhar para a reunião do CDE, porém, tomando os cuidados 
necessários através de bem fundamentado parecer para não favorecer discussões indevidas 
e desnecessárias como já ocorreram de outros feitos em casos semelhantes. Área Social – 
com a palavra o companheiro Eder. a) apresentou o companheiro indicado para o 
Departamento de Comunicação Luiz A. Fuchs. b) Que seria solicitado de todos através de 
carta, notícias e informações para serem inseridas no Jornal Unificação. c) Que se pretendia 
realizar um curso de jornalismo aos participantes dos vários departamentos que se realizaria 
em um só dia, possivelmente dia 17 e 18.11. d) Que também estavam se preparando a 
realizar um curso de orientação sobre elaboração de boletim a nível de CRE. e) Que 
também pretendiam preparar material para serem utilizados em reunião do CRE. f) No 
que se refere as palestras e exposições, pretendiam introduzir nova filosofia de trabalho 
nesta área com a realização de curso regular de oratória. E que entre outro poderia 
eventualmente contar com o companheiro Adão Nonato de Oliveira para orientar o curo 
e que o mesmo poderia talvez ser realizado quinta-feira à noite. g) E que em realizações de 
curso, o CRE/S. Paulo está procurando dinamiza-lo, devendo-se ver com o companheiro 
Juca como anda sua organização, podendo inclusive o curso de oratória também ser 
incluído entre aqueles que forem realizados. h) O fechamento da próxima edição do Jornal 
Unificação dar-se-á no dia 15.10. Até lá estaremos recebendo matéria para o próximo 
número do jornal. i) Do jornal constará reportagem com Instituições Espiritas, 
naturalmente aqueles em que se apresente alguma singularidade que possa destaca-la de 
certa maneira no movimento. Já tivemos a reportagem com o “Allan Kardec”, de Campinas. 
Procura-se outras nestas condições. j) O companheiro Elfay falou da reestruturação da 
representação da ABRAJEE em São Paulo. Completando a reunião foram anotadas as 
representações de companheiros da DE nos vários eventos para quais fomos convidados. A 
prece de encerramento esteve com o nosso companheiro Eder. De tudo para constar lavrei 
a presente ata que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo. 8 de setembro de 1990. 
 
Evany Figueira – 3º secretário 
 
 











Ata # 06 - 24 de setembro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 6ª reunião da DE/USE, realizada no dia 24 de setembro de 1990. Aos vinte e quatro 
dias do mês de setembro de hum mil novecentos e noventa, em sua sede social, à Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, estiveram reunidos diretores da executiva da USE 
para esta reunião ordinária. Foi lida uma página evangélica preparatória pelo Evany e a 
prece abrindo a reunião proferida pelo companheiro Abel Glaser. Estiveram presentes 
também à reunião diretores de departamentos da área doutrinária. Inicialmente a palavra 
foi para o companheiro Abel do Departamento de Orientação Doutrinária – a) que fez 
reunião com o CRE/ São Paulo e entrevistado disse do que a USE tem, referindo-se ao 
ontem, ao hoje e ao amanhã; b) que uma tarefa importante que o departamento desenvolve 
está na elaboração de apostila para orientação das Casas Espíritas na realização de seus 
trabalhos, como uma prestação de serviços, formação de estruturas e aprimoramento de 
recursos humanos. Estas apostilas estão voltadas para o PASSE, ORIENTAÇÃO DE 
TRABALHOS MEDIÚNICOS, sendo já doze os trabalhos elaborados. Alguns CREs já 
implantaram, outros ainda não, sendo que o CRE/ São Paulo deve elaborar e implantar o 
TRABALHO DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL, custeando até a editoração das apostilas, 
visando inclusive a formação de monitores para todo o estado. Embora seja um trabalho 
de grande fôlego, não será isto o que a USE poderá ter para os dias de amanhã? Perguntou, 
finalizando esta parte de sua exposição; c) disse que o departamento está se organizando 
em termos de equipe, com convites já formulados a outros companheiros, como é o desejo 
da atual administração Useana. d) apresentou pauta para a reunião geral do departamento 
a ser seguida na reunião de 28.10.90 e solicitou que fosse remetido aos órgãos; e) com a 
possibilidade de realização do VIII Congresso Espírita Paulista, cujo tema deva ser “O 
Centro Espírita” disse que seu possível desenvolvimento poderia ser com o aproveitamento 
de companheiros com alguma experiência neste campo, destacando companheiros de 
Sorocaba e aqueles que atuam na zonal Bloco B, visando a formação de monitores para 
uma atuação mais adequada no Centro Espírita. Departamento de Mocidade – O 
companheiro João Paulo Patrocínio, diretor do departamento assim se manifestou: a) que 
o departamento é formado por um grande grupo onde se incluem os dirigentes de CREs 
em sua área de mocidade, portanto já tendo uma equipe diretiva do movimento; b) que 
infelizmente a região de São José do Rio Preto está afastada do movimento, necessitando 
um trabalho aglutinador a fim de fazê-la retornar ao convívio das realizações do 
departamento; c) o que ocorre com São José do Rio Preto não é por falta de comunicação 
que é boa com todo o estado; d) as reuniões do departamento são realizadas de dois em 
dois meses, em dois dias, estando a próxima prevista para ser realizada em Presidente 
Prudente, entre 06 e 08.10.90. Haverá uma avaliação do movimento, quando naquela 
oportunidade se levantará um questionário a respeito; e) Está em estudo a possível edição 
de um livro, que levaria o nome de “Mocidade Espírita” e que destacaria as atividades do 
movimento; f) no próximo ano irão realizar a COMJESP – Confraternização de Mocidades 
e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo (com relação às despesas – vão fazer 
campanhas de arrecadação de fundos para custeá-las, com relação a alimentação – cada um 
banca a sua; com relação ao local – pede auxílio da DE na elaboração de um ofício 
solicitando o local que ainda não foi definido, devendo merecer um estudo em conjunto); 
g) entre as inúmeras atividades de mocidade destaca-se a realização dias 10 e 11.11.90 da 
XXIII COMECAP, patrocínio do DM/ CRE/ S. Paulo com o apoio do DM/ USE. 
Completando, fizeram um pedido para que a tesouraria da USE suplementasse as 



atividades do departamento com uma dotação mensal entre os interessados a fim de 
encaminhar a proposta. Departamento de Evangelização Infantil – com a palavra a 
companheira Esmeralda da Luz Matos – a) fizeram uma reunião do departamento dia 
16.09.90 e farão estas reuniões sempre no terceiro domingo de cada mês; b) o departamento 
funcionará com uma equipe com cada pessoa tendo uma função definida; c) que farão 
cursos para atualização do material disponível por parte da USE; d) que estes cursos 
também servirão para formação de monitores; e) que o curso oferecido pela FEB para 
realização conjunta com a USE, que deveria ser realizado em nov/ 90 foi solicitado seu 
adiamento para o ano que vem, tendo em vista dificuldade para sua realização inclusive 
para suprir despesas financeiras do evento; f) que este curso, o ano que vem poderá ser 
realizado em outras cidades, podendo destacar já a possibilidade de Piracicaba ou Campinas 
de sediá-lo; g) que o estudo o ano que vem, nas zonais da FEB, deverá ser estudado o tópico 
– “Educação Espírita na Escola Pública”; h) haverá seleção de músicas para o atendimento 
da área infantil com a realização da I FEMUIN, em Araras (que já se fez uma seleção para 
o referido concurso esperando-se que para os próximos eventos possam ser de melhor 
nível); i) com respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente pede o departamento a 
possibilidade de se fazer um estudo abrangente a fim de dirimir dúvidas quanto a nossa 
atuação informando a DE que poderá ser acionado o departamento jurídico para estas 
informações (podendo ser convidado advogados com experiência no assunto, como o Dr. 
Marco Antonio, nome este aventado pelo companheiro Eder); j) Limeira deverá realizar 
um curso sobre Evangelização Infantil organizado por eles mesmos; k) proximamente 
deverão fazer relatório do Encontro de Evangelização Infantil havido em Presidente 
Prudente. Todavia destacam presença de +/- 130 participantes. O encontro no próximo 
ano (91) será realizado em Sorocaba, com o tema “Literatura Infanto-Juvenil”. As prévias 
serão realizadas nas 8 regiões, devendo acontecer no dia 09.06.91; l) que deverão enviar 
representante ao Encontro do Menor Carente que deverá realizar-se em Porto Alegre, nos 
dias 13 e 14.10.90; m) que estão elaborando o calendário de suas atividades e que deverá 
ser entregue à DE para apresentação no próximo CDE; n) o companheiro Carlos também 
se manifestou a respeito do material utilizado pelo departamento e consignou a necessidade 
de uma atualização urgente dele, já que companheiros estavam sempre solicitando os 
mesmos e que muitas vezes iam buscar em outras fontes, principalmente da FEB, para 
orientarem-se. Embora a nossa orientação sempre fosse no sentido de que cada um pudesse 
elaborar o seu, já que aquela procura sempre se dava, porque não elaborarmos o nosso 
material e oferecê-lo de maneira firme e objetiva aos centros adesos a USE. O departamento 
ficou de estudar abrangentemente  o assunto. Departamento de Educação – Com a palavra 
Celia Maria Rey de Carvalho, diretora – a) o departamento está envidando esforços no 
sentido de dar uma boa orientação à família, com a elaboração de apostilas, com uma farta 
bibliografia a fim de facilitar os trabalhos de todos nesta área; b) que se preocupa na 
formação de um bom grupo de divulgação e expositores que se conjugado com a orientação 
à família poderá oferecer inestimáveis vantagens ao movimento espírita; c) todavia, embora 
o trabalho não possa ser realizado naqueles moldes acima preconizados, com a colaboração 
do companheiro Adão Nonato de Oliveira, pretende realizar um curso de formação de 
oradores, nos dias 10 e 11.11.90, na cidade de Taubaté, em período integral – (cedo, tarde 
e noite). O curso que o referido companheiro ministra tem uma carga horária de 30 horas 
e é feito para 20 pessoas no máximo. Será mantido o número de pessoas, mas haverá uma 
compressão da carga horária. O curso estará aberto para o CRE Região–Taubaté. Este curso 
também será feito em S. Paulo, às quintas-feiras, a partir do dia 14.02.91, com carga horária 
de 30 horas para 20 pessoas; d) solicita uma coluna no jornal Unificação voltada para a 



divulgação com mensagens do departamento. Será estudado, até o próximo dia 27.10.90 
quando do fechamento do próximo número do Jornal; e) o departamento fará campanha 
de esclarecimentos sobre a AIDS e tóxicos. Após a palavra dos departamentos entrou-se no 
Expediente – Foi feito esclarecimento sobre as atas. Houve justificativa de ausência do 
companheiro Attílio, ainda se recuperando de cirurgia. Enviado telegrama de sentimentos 
à família do companheiro Mario Barbosa pelo seu recente desencarne. Cartas – a) 
recebemos do DOD pauta a ser enviada aos órgãos dos assuntos a serem tratados na 
próxima reunião departamental dia 28.10.90; b) DM solicita relação de endereços de órgãos 
da USE e da imprensa para encaminhar melhor suas correspondências e o dinheiro (Cr$ 5 
000,00) que solicitou para suas despesas; e) O CE Caridade e Amor, de Osasco, informa a 
eleição de sua nova diretoria; d) o companheiro Cesar que representará a USE na reunião 
zonal da FEB, em Brasília, no próximo mês, falou da pauta da reunião que nos foi remetida 
e dos assuntos correlatos com a Evangelização Infantil e Serviço Assistencial; e) o Lar Anália 
Franco, de Jundiaí, solicita rol de endereço para a divulgação e possível venda de cartões de 
natal que imprimem. A lista será fornecida com os mesmos encaminhamentos que se deu 
quando fornecemos aos companheiros de Bauru; f) também será fornecida relação de 
endereços para a FEB; g) súmula da ata da reunião da Comissão Regional do CFN – Região 
Sul realizada em 28-29.04.90 com Serviço Assistencial tendo em vista assuntos pertinentes 
a estes departamentos; h) da FEEG (Goiás) enviando apostila intitulada “Recepção Fraterna 
na Casa Espírita” elaborada por João Batista de Castro, cópia para a USE, para divulgação, 
que será lida e estudada por quem de direito; j) na reunião extraordinária dos DIJs 
(Departamentos de Infância e Juventude), a ser realizada em Porto Alegre, sob patrocínio 
da FEB e relativa a região sul, será analisada a última parte do trabalho “Menor Socialmente 
Carente”; k) da FEERJ (Rio de Janeiro) convite para a II Mostra de Música Espírita, que 
será realizada dia 26.08.90 no Rio de Janeiro; l) da FEEB (Bahia) informação dos eventos 
realizados em agosto e daqueles que estão se realizando em setembro; m) da União Espírita 
Cearense com assuntos pertinentes a mesma em face da crise que os afastou do CFN. Feita 
a prece de encerramento depois das considerações gerais a respeito dos assuntos anotados 
em ata encerrou-se a reunião. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada 
conforme será pelos presentes assinada. 
 
São Paulo, 24 de setembro de 1990. 
 
Evany Figueira – 3º secretário 

















Ata # 07 - 15 de outubro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 7ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 15 outubro de 1990. Aos quinze 
dias do mês de outubro de hum mil novecentos e noventa, em sua sede social à Rua Dr. 
Gabriel Pizza, 433, Santana, em São Paulo, estiveram reunidos diretores da executiva da 
USE para esta reunião ordinária. Foi lido uma página preparatória pelo companheiro 
Nedyr, após o qual Attílio fez a prece de abertura. Completava-se uma sequência de 
reuniões juntamente com companheiros de departamentos, motivo pelo qual o presidente, 
em suas palavras iniciais, reforçou ainda a necessidade de que estes mesmos departamentos 
deveriam fornecer dados de suas pretendidas realizações para o ano vindouro para a 
elaborações de um calendário de atividades, esperando que estas informações pudessem 
chegar as nossas mãos até a reunião geral dos departamentos da USE, no próximo dia 
28.10.90. Disse em seguida, que está fazendo visitas e contactos com presidentes das 
UNIMEs, no interior, e que aproveitando a reunião  do DM entre 6/8.10.90, na cidade de 
Presidente Prudente, lá esteve, encontrando perto de 140 representantes jovens reunidos, 
quando também pode conhecer um pouco do movimento daquela cidade e região. Referiu-
se, para finalizar, de que as Folhinhas Espíritas, da USE, já estão sendo vendidas (já o foram 
mais três mil) e que o livro “O Centro Espírita”, está sofrendo um pequeno atraso em sua 
edições, mas, que por estes dias estará em poder da distribuidora para venda. Área Social – 
com a palavra o companheiro Eder que superintende está área que coordenaria a 
manifestação dos departamentos presentes. Justificou a ausência de alguns companheiros 
por seus afazeres profissionais, como o que coordena a Assessoria de Imprensa. Artes 
(diretor Moacir) destaques: 1) que procura recuperar todo o arquivo que se tenha de 
material artístico no movimento espírita; 2) Fez um relatório verbal do I FEMUIM (Festival 
de Músicas para Infância, em apoio a Evangelização Infantil) – ainda sem alcançar os 
objetivos que se propunha, a realizações apresentou ideias interessantes; 3) Dia 10.11.90 
haverá uma noite artística na abertura da XXIII COMECAP (que é uma confraternização 
de mocidades espiritas de S. Paulo e arredores); 4) Haverá um show artístico em Itapira, no 
dia 24.11.90, com renda que será revertida em prol da realização da CONJESP, em 91; 5) 
O VII ESPIRARTE que este ano seria  realizado em Santos, foi transferido para a cidade 
de São Vicente , devendo acontecer na mesma época, ou seja, ínicio de novembro. Disse 
que o presidente da UNIME de Santos embora apoiando esta realização, que o 
departamento de artes não se organizou alegando afinal seu desinteresse em tal evento. O 
companheiro Moacir solicitou uma verba antecipada, de CR$ 60.000,00, para esta 
realização, e que a tesouraria fez uma análise de seus compromissos até 3.11.90, e concluiu 
que poderia atender o pedido, que foi aprovado. Comunicação (diretor Fuchs) destaques: 
1) Finalidades – as finalidades do departamento seriam: planejar, coordenar e junto com o 
Estado, executar atividadeds de comunicação social; 2) As Diretrizes  Básicas que visará o 
departamento partem das próprias diretrizes que orientam a USE para lhe dar uma unidade 
e se estabelecerá e manterá nos vários níveis em que a entidade é constituída; ensejará um 
relacionamento com o movimento espírita e a sociedade em suas várias áreas de 
manifestação, incusive com o aprimoramento dos vários mecanismos para estes contactos; 
3 – Como Atribuições Específicas – assessorar a DE e seus Departamentos relativamente à 
Comunicação Social; planejar e realizar pesquisas que se mostrem necessárias; planejar e 
executar projetos promocionais em vários âmbitos: colocação melhor da imagem da USE; 
elaborar filmes audiovisuais e outras atividades neste campo; promover campanhas  e cursos 
que sejam necessários; 4) E já com a Proposta de Atividades – entre outras: revitalização da 



campanha “Comece pelo Começo”, palestras sobre comunicação, promover a integração 
dos vários veículos de comunicação ligados à USE (I Veicom), promover cursos de 
comunicação doutrinária  (jornalismo, exposição oral, rádio), concurso sobre comunicação; 
5) Com relação ao curso de comunicação doutrinária, exposição oral, para a formação de 
expositores, já se tem a aquiescência do companheiro Adão Nonato de Oliveira, 
psicoterapeuta e pessoa ligada a cursos de oratória, que ministrará um curso na cidade de 
Taubaté, nos dias 10 e 11.11.90, endereçado a todos o CRE Região Taubaté. Serviço 
Assistencial (diretora Maria Apparecida Valennte) destaques: 1) O departamento se 
estrutura na disposição de orientar os Centros Espíritas do Estado no cumprimento da 
recomendação do CFN da FEB promover o Serviço Assistencial Espírita, assegurando suas 
características beneficentes, preventiva e promocional, conjugando a ajuda material e 
espiritual fazendo com que este serviço se desenvolva concomintatemente com o 
atendimento às necessidades de evangelização; 2) Para esta consecução organizou-se um 
conjunto de manuais para direcionar e fundamentar o programa de ação a que se propõe 
como subsídio para a implantação e organização do SAE nos CEs; 3) O Departamento 
oferece a realização de encontros em fins de semana, cursos e palestras aos órgãos, aos CEs 
e demais instituições que desejam, desenvolvidas sempre com enfoque na família 
carenciada sócio-economicamente; 4) Promove-se também a formação de grupos de 
voluntários (recrutamento e preparo), preparação de local e equipamento, levantamento de 
recursos nos CEs e na comunidade; 5) Os recursos do SAE podem ser: na triagem e 
entrevistas, visitas às famílias, formação de grupo de mães e pais, grupo de gestantes, grupo 
mirim e de jovens e mais, em oficinas de artesanatos, bazar de roupas e sapatos usados, 
distribuição de mantimentos, lanche ou sopa, assistência à saúde e outros, de acordo com 
as necessidades de cada organização; 6) O SAE oferece também orientações para 
organização e desenvolvimento de atividades em creches; 7) Tem ainda programa para o 
pequeno trabalhador (meninos de rua); 8) Tem também programa para a formação e 
orientação de grupos de trabalho com os idosos; 9) Todos os trabalhos oferecidos são 
baseados em experiências vivenciadas pelos componentes do departamento e 
documentados em manuais que são sempre acoplados aos Encontros e Cursos; 10) Solicita-
se que as notícias do departamento possam  ser divulgadas pelo jornal Unificação / 
Dirigente Espírita; 11) Solicita-se também a possibilidade de fazer um vídeo a respeito de 
suas atividades; 12) Está colaborando com a reativação da campanha da família; 13) Deverá 
apresentar suas atividades para o ano de 91 para que conste do calendário. Livro (diretor 
Nedyr Mendes da Rocha) destaques: 1) O departamento já vem desenvolvendo bem suas 
atividades há já alguns anos; 2) Conforme se deseja para uma ativação melhor nesta gestão 
convidou mais algumas pessoas, estando a equipe que labora no departamento atualmente 
formada com oito pessoas; 3) Pretende desenvolver trabalho para colocar em todos os CEs, 
uma biblioteca e uma livraria. Para tal haverá uma reunião em Promissão nos dias 23 e 
24.2.91, da região do CRE Bauru, quando também haverá uma FLE; 4) Pretende-se 
desenvolver uma análise dos livros espíritas que seria feito por toda a equipe do 
departamento, com os devidos cuidados a fim de oferecer subsídios para a orientação de 
espíritas e não espíritas; 5) Há interesse em fazer um k7 a respeito da campanha “Comece 
pelo começo” e do “Auto de Fé de Barcelona”; 6) Pretendem reativar a campanha “Kardec 
na Biblioteca” , distribuindo novas coleções para as bibliotecas públicas das cidades do 
estado; 7) Pretendem também envidar esforços para a reedição do Livro do Deolindo 
Amorim “O Espiritismo e os problemas humanos” e se possível editar outros. Assessoria 
de Imprensa: (titular Natalino D’Olivo) agirá em apoio à DE e informará por escrito suas 
funções. Também elaborará um regimento interno para melhor direcionar suas atividades, 



e irá envidar esforços para a criação de assessorias nos órgãos. Tesouraria – pediu 
orientações para saber como proceder quanto ao orçamento/91 para as atividades da USE 
e quando oferecer estas informações. Deverá ser tratado na reuniião de novembro. 
Expediente – de: Comunhão de Beneficência Espírita, Rio Claro. Assunto: solicitações de 
agendamento de palestra do sr. Allan Kardec para o dia 17 de novembro vindouro. 
Secretaria respondeu negativamente; 2) de: Aliança Espírita Evagélica, São Paulo. Assunto: 
informa alteração de data do Curso de Expositores de Mocidade; 3) de: Sociedade Espírita 
de Beneficência. Assunto: cópia dos seus estatutos; 4) de: FELESA, Feira do Livro Espírita 
de Santo André. Assunto: carta-convite para o evento em 28/10/90; 5) de: Federação 
Espírita Catarinense. Assunto: realização do II Congresso Espírita Catarinense de 1º a 4 de 
novembro vindouro. Secretaria Geral expede ofício credenciando Luiz Antonio Fuchs, 
representando a USE; 6) de: NEEAF – Núcleo de Estudos dos Espíritas Anália Franco, de 
São Paulo. Assunto: boletim de notícia; 7) EEDME/USE – Encontro Estadual de 
Dirigentes de Mocidades Espíritas. Assunto:  informe administrativo; 8) ACOSTUMEI – 
Associação de Costura MEIMEI, Ribeirão Preto. Assunto: apresentação de trabalho em 
brochura encadernada sobre tóxicos; relatório de atividades/89. O referido trabalho foi 
encaminhado ao DOD/USE; 9) de FEERGS – Federação Espírita do Estado do Rio 
Grande do Sul. Assunto: solicita nomes e número  de participantes da USE no “Encontro 
dos Departamentos de Infância e Juventude” , Região Sul/CFN; 10) de: USEERJ – União 
das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Assunto: parabeniza a USE pela 
eleição da nova DE; 11) de: FEB – Federação Espírita Brasileira. Assunto: parabeniza pela 
eleição  da DE/USE; 12) de: UNIME – Jundiaí. Assunto: carta de união de “UNIÃO 
ESPÍRITA JUNDIAIENSE”. Secretaria Geral providenciará encaminhamento do 
Certificado de União; 13) de: 3ª UDE, S. Paulo. Assunto: Manifestação contra desativação 
da caixa postal da USE. Secretaria Geral expede ofício informando que tal assunto é 
exclusivamente administrativo; 14) de: Elfay Appollo, 2º Tesoureiro da USE/DE. Assunto: 
Solicitação de afastamento por 60 dias por razões de saúde ; 15) de: Secretaria Geral/USE. 
Assunto: apreciação de cópia de convocação do CDE/dezembro. Diversos: Foi também 
apresentada a súmula da reunião  havida com os CREs em setembro, que será enviada aos 
órgãos. Após a prece encerrou-se a reunião. De tudo para constar lavrei a presente ata que 
foi lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 15 de outubro de 1990. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3o secretário.  
 















Ata # 08 – 22 de outubro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 8ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 22 de outubro de 1990. Aos vinte 
e dois dias do mês de outubro de hum mil novecentos e noventa, em sua sede social à Rua 
Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, em S. Paulo, estiveram reunidos diretores da executiva da 
USE para esta reunião ordinária. Foi lida uma página evangélica preparatória pelo Evany e 
feita a prece inicial pelo companheiro Bueno. Expediente: 1) De: Anterio Eich (União 
Municipal Espírita), de Santa Maria (RS); 2) De: Icléa Matos Vidal, de São José dos 
Campos; 3) De: Ester Antunes Loureço, Círculo de Leitura Espírita de Presidente 
Prudente; 4) De: Antonio Schiriló; 5) De: Grupo Itinerante de Cultura Espirita Herculano 
e Leopoldo (GIECHF), de Nova Iguaçu. Assunto de todos: - Felicita a USE pelo lançamento 
do Jornal Dirigente Espírita e solicita informação de assinatura; 6) De: 21ª UDE, S. Paulo. 
Assunto: Promove a SEMANA SOBRE ARTES EM GERAL, no período de 19 a 25.11.90; 
7) da FEB – Federação Espírita da Bahia. Assunto: Realização do 1º Encontro Estadual do 
Espiritismo, naquela entidade, nos dias 1 a 4.11.90: 8) De: Eclipsy – Instituto de 
Investigação Científicas em Parapsicologia (Apoio da Universidade São Francisco). 
Assunto: 1ª Conferência Eclipsy de Parapsicologia, entre 6 e 7.10.90. 9) FEB – Federação 
Espírita Brasileira. Assunto: Circular convocatória, com pauta dos trabalhos para a reunião 
do Conselho Federativo Nacional (CFN), a ser realizado nos dias 16 e 17.11.90. 10)De 29ª 
UDE, S. Paulo. Assunto: Informando a realização do Seminário para Dirigentes e 
Trabalhadores Espíritas, em São Paulo, com a divisão em 4 blocos de desdobramento para 
o evento a ser efetuado em Nov/90. A DE designou representante para estar em cada uma 
destas reuniões. 11) Congresso Espírita Mundial, em Liége (Bélgica). Assunto: Em face 
desta realização da qual nos chegou notícias, a DE designou como representante da USE 
credenciando-o através de ofício, o companheiro Paulo Roberto Pereira da Costa. O 
Congresso dar-se-á nos dias 3 a 5.11.90: 12) De: Grupo Napoleão Laureano, de S. Paulo. 
Assunto: Pede-se que seja divulgado a edição de um livro de mensagem de Napoleão 
Laureano, pedido feito por Carlos Eduardo Seixas, presidente do grupo. Palavras do 
Presidente – Dirigindo hoje a reunião, o companheiro Eder informou de sua presença em 
eventos para os quais tinha sido designado representante da USE. Deu também 
informações de sua presença em São José do Rio Preto, região onde a USE está envidando 
esforços no sentido de reaglutinar o movimento espírita nos ideais do movimento de 
unificação patrocinado por nós. Falou dos contatos das conversas e das reuniões havidas 
com boas perspectivas de encaminhamento. Informou a respeito do movimento dos 
departamentos da Área Social, sob sua supervisão, que estão elaborando calendários de 
seus eventos para 91 e que estarão presentes através de seus diretores na reunião geral dos 
departamentos no dia 28.10.90. Aliás, para esta reunião foi destacado que a 
responsabilidade pela leitura do almoço ficaria a cargo dos companheiros da 17ª UDE, 
através de Meneghetti e Agostinho. Também se destacou que a convocação para a reunião 
já havia sido remetida. Tesouraria – O tesoureiro informou que o sr. Waldemar Fabris, ora 
respondendo pelo Departamento de Finanças, deixava-o em aberto para escolha de outro 
nome que melhor pudesse desempenhar estas funções, tendo em vista que por motivos 
profissionais, residindo atualmente em Tatuí, encontrava dificuldades para estar em São 
Paulo assiduamente. Continuava a testa do departamento até a designação pela USE de 
outra pessoa que melhor pudesse desempenhar as funções. O companheiro Carlos ainda 
informou: 1) Que está providenciando o retorno de nosso computador para a sede que 
estava em poder de terceiros: 2) Que lhe chegou a informação, através da Mirtes, do 



Obreiros do Bem, de Rudge Ramos, que o Grupo de Atores Profissionais que representam 
a peça de fundo espírita “Além da Vida”, aceitavam convites para representação em caráter 
beneficente, apenas com uma renda de 40% a seu favor para cobrir despesas de encenação. 
Contacto com aquela companheira para maiores informações. 3) Para o Departamento de 
Organização Jurídica e Administrativa informou que o Dr. Flávio Pereira do Vale, 
provavelmente não possa assumir a direção. Falou-se na escolha de outra pessoa, 
destacando-se, porém, que o mesmo estaria a par de certos problemas legais, envolvendo 
certas transações, como a doação de terreno em Guaianases que seria preciso resolver. 
Estudar-se-á esse assunto no correr das reuniões. 4)Quanto aos compromissos financeiros 
da USE, poderão os mesmos serem saldados nos prazos, estando o movimento de tesouraria 
relativamente suave nestes dias. Diversos – No Complemento da reunião destacou-se o 
oferecimento do companheiro de São José do Rio Preto para a distribuição do Jornal 
“Dirigente Espírita” (Unificação) da USE. Que o mesmo poderia juntamente com o jornal 
daquela cidade (A voz do Espírito) ser encaminhado a todos os assinantes daquele jornal, 
que  englobaria uma distribuição maciça para todo o Brasil; ou poderia ser feito uma 
distribuição apenas para o estado, aos assinantes do jornal “Dirigente Espírita”, que 
envolveria a remessa provável, de carta com o endereço dos assinantes. Outros  pormenores 
foram levantados, sem haver uma conclusão de como se proceder, embora a ideia de 
distribuição do jornal por aqueles irmãos nos parecesse satisfatória economizando-nos 
despesas e tempo. Também se falou a respeito do logotipo da USE nessa remessa para 
divulga-lo e promover a entidade e seus objetivos no seio do movimento espírita. 2) 
Finalizando informou-se que companheiros da FEESP estão procurando uma aproximação 
junto a USE revertendo divergências antigas e objetivando um maior desenvolvimento do 
movimento unificacionista. Todavia, ainda não se sabe os interesses envolvidos e como se 
poderia caminhar na superação de obstáculos neste sentido. O companheiro Carlos fez a 
prece de encerramento. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada 
conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 22 de outubro de 1990. 
 
Evany Figueira – 3º Secretário. 
 











Ata # 09 - 05 de novembro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 9ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 5 de novembro de 1990. Aos 
cinco dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa, em sua sede social, à 
Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, bairro Santana, em S. Paulo, às 20 hs iniciou-se mais uma 
reunião ordinária da DE/USE. Após a leitura de uma página preparatória pelo 
companheiro Eder, Atílio fez a prece iniciando a reunião. Expediente – correspondências 
recebidas: 1) De União Espírita Mineira. Assunto: Parabeniza o lançamento de “Dirigente 
Espírita”; 2) De: Comunhão de Beneficência Espírita, de Rio Claro. Assunto: informa que 
o Sr. Allan Kardec vir mais não poderá para a palestra do dia 17 do corrente, quando 
lançaria o livro “ O Templo Espírita”, já que a edição deste livro está esgotada. ADE não 
tinha confirmado a palestra e a secretaria geral já havia informado o referido senhor, 
anteriormente da impossibilidade de sua presença em S. Paulo; 3) De: C. E. Francisco 
Ribeiro, Santo André. Assunto: convite para participarmos das comemorações de seu 43º 
Aniversário de Fundação, que foi o núcleo inicial de fundação da Instituição Assistencial 
Nosso Lar, que dar-se-á dia 18.11.90, às 15 hs.; 4) De: Batuíra Sociedade de Promoção 
Humana, em Osasco. Assunto: Informa que esta é a nova denominação de uma outra 
entidade lá existente, mas não informa qual seja; 5) De: DM/USE. Assunto: Informações 
Administrativas (breve relatório sobre o VI EEDME – Encontro Estadual de Dirigentes de 
Mocidades Espíritas, realizado em Presidente Prudente; algumas considerações sobre a V 
COMSESP – Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São 
Paulo, a ser realizado em S. Paulo, no próximo ano; encaminhou junto regimento para 
Departamentos de Mocidade de Centros Espíritas e Órgãos Juvenis de Unificação da USE 
e para a COMSESP; dia 28.10.90 haverá reunião da Comissão Executiva do DM/USE, em 
Ribeirão Preto); 6) De: CRE/S. Paulo. Assunto: Cópia da Ordem do Dia observado na 
reunião havida no dia 2.10.90: 7) De: UNIME Botucatu. Assunto: Boletim Informativo nº 
23 out/90, com suas notícias; 8) De: CRE Região Assis. Assunto: Que fará uma reunião 
conjunta com o CRE Região Presidente Prudente, dia 18.11.90, e passa programação a ser 
cumprida; 9) De: Círculo Exotérico da Comunhão do Pensamento. Assunto: Informa e 
pede cooperação para a campanha pró construção do Edifício “O Pensamento”, que será 
sua nova sede; 11) De: Colégio Allan Kardec (sede também do G.E. Esperança e Caridade), 
de Sacramento. Assunto: Que a família espírita daquela cidade, em NOV/90 fará 
homenagem ao luminar e Espírito de Eurípedes Barsanulfo e convida para participarmos: 
11) De: Correio. Assunto: Esclarecimentos sobre seus serviços – Serviço de Porte Pago a 
vista; 12)De: Núcleo Psicobiofísico de São Caetano. Assunto: Envia mensagem; 13) De: 
Sociedade Espírita de Recuperação Trabalho e Educação, de Florianópolis. Assunto: envia 
bilhetes para serem vendidos para manutenção de campanhas que desenvolvem. Expedidas: 
1) Para: Órgãos. Assuntos Remessa da súmula da reunião com os CREs realizada dia 2.9.90: 
2) Para: Congresso Espírita Mundial, realizando-se em Liege (Bélgica). Assunto: cópia do 
ofício indicando Paulo Roberto da Costa, nosso representante junto ao evento; 3) Para; 
Faculdades Santana e São Paulo. Assunto: solicitando a possível cessão de seu prédio para 
a realização da V COMSESP, de 28 a 31.3.91. Palavra do Presidente – O presidente 
destacou: 1) Que entidade espírita de Campinas, que mantém uma Padaria, para a 
manutenção de suas próprias obras, pede que através dos órgãos da USE possam ser 
oferecidos panetones (estamos próximos do Natal) a quem o deseje, cuja venda em muito 
iria oferecer recursos para a manutenção daquelas obras. Não temos condições para este 
mister; 2) Espirarte – deu rápidas informações de como se desenvolveu aquele evento na 



cidade de São Vicente, e disse que o do próximo ano deverá realizar-se em Praia Grande; 
3) Destacou ainda as contradições existentes em alguns órgãos da USE com a questão da 
personalidade jurídica que estes órgãos desejam ter e reafirmou a necessidade de todos 
serem informados a respeito do próprio estatuto da USE e seus regimentos; 4) Que estará 
na próxima reunião do CFN a dar-se entre os dias 15 a 17 do corrente. A companheira 
Carolina o acompanhará. Naquela oportunidade, como se pede em pauta da reunião que 
será desdobrada, fará um pequeno relatório das atividades da USE, principalmente, nesta 
gestão, destacando entre outros pontos: a) proposta para uma reativação dos CREs ou para 
incentivar aqueles que estejam em funcionamento; b) o encontro do Departamento de 
Evangelização Infantil havido em Presidente Prudente nos dias 7 a 9.90 e suas resoluções; 
c) também naquela cidade a reunião do DM e as decisões tomadas; d) a realização do I 
FEMUIN, em Araras, dia 7.10.90 e os esforços da USE em melhor adequar a área da 
música; e) a realização do ESPIRARTE, em São Vicente, informando como o mesmo se 
desenvolveu, realização que se deu de 2 a 4.11.90; f) a reativação do jornal “Meu 
Jornalzinho” e um melhor direcionamento do jornal “UNIFICAÇÃO”, agora com o nome 
de Dirigente Espírita; g) a edição do Livro ”O Centro Espírita”, em 2ª edição, revista e 
atualizada pelo autor em co-edição  “USE – Edições Correio Fraterno” e a reedição da 
“Folhinha Espírita”; h) início do curso de formação de expositores, que será ministrado 
pelo companheiro Adão Nonato de Oliveira, na sede da USE, a partir de fevereiro próximo 
e nos órgãos, neste caso, de maneira intensiva, começando pelo CRE Região Taubaté, nos 
dias 10.11.11.90; i) início da preparação para realização do VIII Congresso Espírita 
Paulista, que terá por sede a cidade de Ribeirão Preto; j) reativação das atividades 
unificacionistas na região de São José do Rio Preto, por parte da USE, merecendo esta 
região constantes visitas por parte dos dirigentes useanos; k) intensas comemorações do 
centenário do livro “Obras Póstumas”, em todo o Estado, que deverá culminar com palestra 
do orador Divaldo Pereira Franco, no Anhembi, dia 2.12.90 em promoção do CRE/S. 
Paulo.  Diversos – Estudou-se a pauta da próxima reunião do CDE que deverá acontecer, 
antecipadamente, no dia 2.12.90, na parte da tarde, oferecendo condições para que todos 
possam assistir, na parte da manhã, a palestra de Divaldo. A pauta deverá ser pequena, 
todavia, um assunto se realça, a realização do VIII Congresso Espírita Paulista, realização 
esta que, espera-se, seja aprovada. Informou o companheiro Eder que é também desejo dos 
companheiros da AJE (Associação de Jornalistas Espíritas de São Paulo) realizar um 
congresso que de alguma maneira estaria voltado também para estudos de comunicação 
nos Centros Espíritas. Como o assunto também se enquadra na proposta inicial do Tema 
Central para o VIII Congresso, provavelmente poderiam os dois serem realizados juntos, 
como já vem ocorrendo em outros de atividades sociais. Esta proposta da ASE deveria ser 
estudada juntamente com companheiros de Ribeirão Preto que estão fazendo proposta para 
a realização do VIII Congresso Espírita no Estado, o que prontamente se procurou fazer 
através de contacto com vários irmãos, inclusive com o companheiro Merhy Seba, de 
Ribeirão Preto, um dos idealizadores do evento, marcando-se uma reunião entre todos. 
Para o VIII Congresso e a necessidade de formação de uma Comissão Organizadora 
Central, a DE está propensa a levar antecipadamente alguns nomes que seriam propostos 
no CDE, já antecipadamente contactados. Entre os muitos nomes sugeridos para a 
formação da comissão lembrou-se de Mery, Balieiro, Ulisses, Abel (de Ribeirão Preto), 
Perry, Eder, Carlos (da DE), Zanardi, Paulo Roberto, Schiriló, Geraldo Spindola, Ivan, ? 
Spindola, dra. Iolanda (esta de Botucatu), Denise, Sergio, Adalgisa, serão feitos alguns 
contatos posteriormente e convidados os companheiros. Tesouraria – Informou o 
tesoureiro apresentando proposta de orçamento para 91: 1) conta do congresso deverá ser 



específica no Banco: 2) Livraria fora do orçamento administrativo, com movimento a parte, 
recursos próprios; 3) era preciso saber como escriturar as verbas para os departamentos e 
cursos: 4) ou constar-se-ia no orçamento só a parte administrativa; 5) como escriturar as 
despesas com viagens e representações dos departamentos; 6) a contribuição social como se 
faria. Manifestação do Atílio destacando, às vezes, as inconveniências de serem cobradas, 
envolvendo todo um aspecto de desenvolvimento de trabalho da USE, enfim toda a 
possibilidade de entendimento; 7) Ficou resolvido que se escriturariam as despesas que 
fossem possíveis, destacando, principalmente, as dos departamentos e que a contribuição 
social seria em torno de 10BTNs (que seria proposta para aprovação do CDE) deveria ser 
colocada para os centros espíritas através dos órgãos evitando ao máximo as  despesas 
bancárias. Gerais – 1) Foi apresentado o companheiro Ivan Rene Franzolim que será o 
titular do Departamento de Relações Públicas; 2) disse ainda o companheiro Eder que será 
enviado carta aos companheiros de São José do Rio Preto solicitando informações do 
possível envio pelo correio, de jornais Dirigente Espírita, distribuição do periódico que se 
faria através daquela cidade. Que possivelmente, para os assinantes e para os órgãos quando 
representassem cotas anteriormente acertadas, a remessa, seria feita por nós. Outras ideias 
foram aventadas como a postagem para o Brasil e para o exterior, e o de ultrapassar certo 
peso que o correio considera aumento de tarifa; 3) Quanto ao material do DOD entregue 
para o companheiro Eder para um exame inicial, para posterior publicação, acha o 
companheiro necessário que se faça um exame mais aprofundado, pois parece haver ideias 
que não se enquadra bem com a doutrina. Serão solicitados que outras pessoas façam esta 
avaliação crítica e possivelmente uma conversa com o Abel, do DOD a fim de se encontrar 
um melhor encaminhamento para a edição das apostilas, embora o assunto já seja 
considerado aprovado por aquele departamento. Nada mais, Odilair fez a prece de 
encerramento. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será 
por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 5 de novembro de 1990. 
 
(Evany Figueira) – 3º secretário. 
 

















Ata # 10 - 26 de novembro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 10ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 26 de novembro de 1990. Aos 
vinte e seis dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa, em sua sede social 
realizou a DE/USE mais uma reunião ordinária, iniciada às 20 hs. Leitura da página 
preparatória pela Carolina, Bueno fazendo a prece inicial. Palavra do Presidente – Entre 
outros assuntos enfocou: 1) nos contactos que tem feito pelo estado tem encontrado boa 
receptividade para o órgão da USE, Dirigente Espírita, com muitas pessoas solicitando 
assinatura; 2) Para a palestra do Divaldo no próximo dia 2, da mesa diretora deverão fazer 
parte representantes das entidades inicialmente patrocinadoras, FEESP, Liga Espírita, 
União Federativa e Sinagoga, entre outras pessoas. Convite já estava sendo expedido; 3) 
Informou do desencarne de Freitas Nobre, companheiro espírita, tendo sido diversas vezes 
eleito deputado federal e que a USE se fez representar no funeral; 4) Disse também que a 
FEB transmitiu através da USE seus sentimentos a família de Freitas Nobre. Expediente – 
cartas recebidas: 1) De: UNIME, São Vicente. Assunto: solicitação de inclusão, em regime 
de urgência, na pauta do CDE de dezembro/90, a criação da UNIME de Itanhaém; 2) De: 
Fraternidade Espírita Ramatis, entidade sediada na 9ª UDE/S. Paulo. Assunto: Carta de 
união; 3) De: UNIME Rancharia. Assunto: convidando a DE para atividades doutrinárias 
(palestras de Wilson Ferreira Martins) nos dias 17 e 18 de novembro; 4) De: UNIME 
Santos. Assunto: esclarecendo desentendimento sobre datas de realização da VII 
ESPIRARTE em Santos, que acabou por se realizar em São Vicente; 5)  De: Carta do dr. 
Gilberto “de Tal” (ilegível), de Guarulhos. Assunto: solicitando apoio da USE na 
divulgação de suas atividades de angariar fundos para construção de suas obras; 6) De: 
UNIME, Bragança Paulista. Assunto: programa de sua Semana Espírita de 3 a 10 de 
novembro; 7) De: SEI – Serviço Espírita de Informação. Assunto: Calendário de 
Atividades; 8) De: FEEG – Federação Espírita do Estado de Goiás; Assunto: carta súmula 
do I Encontro Nacional Espírita de Saúde Mental; 9) De: sr. Alamar Regis Carvalho. 
Assunto: sua ideia referente a implantação de um sistema de TV Espírita via Embratel; 10) 
De: Pindamonhangaba. Assunto: Programa da XXIV Semana Espírita daquela cidade, que 
será realizada de 4 a 10.11.90; 11) De: LBV. Assunto: propaganda de cartões de Natal; 12) 
De: FEESP. Assunto: Programação de Natal, com palestras; 13) De: UNIME São José do 
Rio Preto. Assunto: FEESC – Federação Espírita do Estado de Santa Catarina. Assunto: 
Boletim do II Congresso Espírita Catarinense. Correspondências expedidas pela secretaria 
geral: 1) Para “Imprensa Espírita”. Assunto: divulgação de um “press-release” das notícias 
da USE; 2) Para: ECT. Assunto: dando autorização para o sr. José Prado Jr. Retirar 
correspondências junto à ECT (Caixa Postal); 4) Para: Sra. Edna Muler, Sorocaba. Assunto: 
Enviando material solicitado; 5) Para: DM/USE. Assunto: relativo a solicitação de 
endereços e verbas; 6) Para: UNIME, Campinas. Assunto: solicitando informações sobre o 
Centro de Prevenção ao Suicídio; 7) Para: CRE, Marília. Assunto: referente ao Espiritismo 
em Gália; 8) Para: UNIME, Presidente Venceslau. Assunto: solicitando dados da Sociedade 
Espírita Casa do Caminho, em Primavera; 9) Para: Lar Anália Franco, Jundiaí. Assunto: 
referente a solicitação de endereços de sociedades espíritas; 10) Para: sr. Oscarlino Espírito 
Santo, de Apiaí – SP. Assunto: remetendo apostilas de Evangelização e exemplares de “Meu 
Jornalzinho”; 11) Para: UNIME, São Carlos. Assunto: solicitando informações sobre 
possibilidade de remessa de cartas do “Dirigente Espírita”. Tesouraria – 1) o balancete de 
outubro ainda não está pronto; 2) proposta de orçamento para 91 (para ser apresentado no 
CDE, dia 2.12.90) ainda sem conclusão – observará apenas as prováveis despesas; 



departamentos ainda não apresentaram seu cronograma de atividades e portanto, sem 
possibilidades de levantamento de possíveis gastos); 3) no orçamento haverá equilíbrio 
entre receita/despesas; 4) pagamentos para dezembro a situação está mais tranquila já que 
as despesas são poucas a serem pagas; 5) a livraria está com bom faturamento; 6) o 
movimento da livraria vem crescendo e está faltando uma infra estrutura para um melhor 
atendimento; 7) pretende-se vender “Meu Jornalzinho” e “Dirigente Espírita”, na entrada 
do Anhembi, na palestra do Divaldo; 8) Proposta para compra de um novo computador, 
mais moderno e que possa atender melhor as necessidades da USE; 9) Levantou-se questão 
sobre segurança do prédio por aqueles que o utilizam, principalmente por companheiros 
do CRE/São Paulo, que andam deixando portas e armários abertos. Necessário fechar 
portas e armários, apagar as luzes, etc. Será avisado os responsáveis pelo Odilair. Área social 
(departamentos) – supervisor Eder. Apresentou o diretor do Departamento de Relações 
Públicas – Ivan Renê Franzolim que disse dos objetivos de sua ação a frente do 
departamento e deu outras informações. Que a principal meta será divulgar a USE 
(“vender” sua imagem e o que ela representa) Diversos – Informações do CFN, pelo 
presidente. Representantes da USE – Perry e Carolina. Data da realização – 16 a 18.11.90. 
Presenças – a exceção do ACRE que esteve ausente, todas as federativas e mais a Cruzada 
dos Militares Espíritas, a ABRAJEE e o Instituto de Cultura Espírita. Atividades – 
campanhas da FEB: Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita; Esperanto; Evangelização 
Infanto-Juvenil. Todas estas campanhas estão tendo bom desenvolvimento em todo o 
Brasil. Participação de S. Paulo- sentiu-se a necessidade de uma participação maior da USE 
nas Comissões Regionais, principalmente naquela que diz respeito ao nosso estado, e que 
tem por coordenador Nestor João Mazotti e que inclui os estados do RS/PR/SC/SP/RJ. 
A próxima reunião será em fins de abril em Ponta Grossa/PR. Outros assuntos: a) 
Destacou-se o caso do Ceará e o afastamento daquela União Estadual do CFN. Todavia 
tem uma comissão formada de companheiros do Nordeste para estudar a situação; b) 
Congresso Espírita Mundial, realizado em Liege (Bélgica). Propôs-se a criação da Federação 
Espírita Mundial, que acabou não sendo fundada. Criou-se uma comissão provisória para 
estudar o assunto, formada de Rafael Gonzalez Molina como coordenador geral; Roger 
Peres sub-coordenador como secretário para a Europa e Nestor João Mazotti sub-
coordenador como secretário para as Américas. O segundo – 2º Congresso será realizado 
em Madrid (Espanha), no 2º semestre de 1992; c) foi feito uma reunião entre o presidente 
da FEB, Juvanir Borges de Souza com os representantes da USE e USEERJ para estabelecer 
normas para uma integração maior do movimento, inclusive nestes dois estados. 2) Pauta 
CDE para domingo, dia 2.12.90 – destaque para a realização do VIII Congresso Espírita 
Paulista. Informações – a) praticamente já estão encaminhados a escolha das pessoas que 
deverão formar a comissão central organizadora do evento, que deve constar de 7 ou 8 
nomes, a serem sugeridos na reunião do CDE; b) a data provável deverá ser a época da 
chamada semana santa/92; c) para que tal época seja possível precisa haver contacto com o 
DM/USE para que o mesmo suspenda sua programação para a mesma época; d) outras 
providências bem encaminhadas. Patrimônio – Tendo em vista que o companheiro Cirne 
está muito doente, moléstia insidiosa que o tem deixado acamado, estuda-se a possibilidade 
de novo funcionário para a USE que possa substituí-lo já que também o companheiro 
Prado não está disposto a continuar com suas funções junto a livraria. Palavras do vice-
presidente – Haverá um painel no sábado dia 18.11 sobre Imprensa Espírita na sede da 
USE, que será coordenado pelos companheiros Meneghetti (USE) e Carlos Eduardo da 
Silva (FEESP). b) O segundo número do Jornal Dirigente Espírita já foi editado – os 
comentários recebidos são os melhores; 2.000 números ou mais remetidos para diversas 



partes do Brasil foram distribuídos pelo companheiro de São José do Rio Preto, que 
também distribui o jornal daquela cidade “A Voz do Espírito”; em 3.000 exemplares 
distribuídos tivemos só despesas de porte já que recebemos para mais de 1.000 etiquetas 
endereçadoras como colaboração. Desta maneira S. José do Rio Preto está colaborando 
bem na distribuição do jornal e sua postagem. Também se referiu aos interesses de irmãos 
de Sorocaba sobre o jornal. Área Administrativa – também presente o companheiro 
Waldemar Fabris titular do departamento de finanças que deu algumas informações do seu 
departamento. Disse que o companheiro José Cinquinni assumiria o departamento em 
virtude de sua impossibilidade. O companheiro Cinquinni também falou e manifestou sua 
preocupação quanto ao aspecto financeiro da USE, inclusive com a edição de um jornal 
(Dirigente Espírita) que refutava cara o que foi refutado pelo companheiro Eder que disse 
era tempo de confirmarmos na prática o que idealizávamos na teoria, o de fazermos um 
bom jornal, não só na sua feitura gráfica, como no seu conteúdo. Gerais – Ainda temos a 
registrar – a) a provável criação da UNIME de Indaiatuba, cuja proposta de criação deve 
ser apreciada pelo próximo CDE; b) A FEESP parabenizou a USE pela eleição de sua nova 
diretoria; c) Que a FEES – Federação Espírita do Espírito Santo está disposta em 
comemoração aos 70 anos de sua existência em realizar um Simpósio Jurídico-Espírita nos 
moldes  que S. Paulo realizou e pede informações. Está também interessada em 
intensificar a distribuição de “Meu Jornalzinho” naquele estado. Como o Simpósio foi 
realizado com a supervisão da companheira Marília que também estava e ainda está com 
vinculações em “Meu Jornalzinho” pretende-se pedir a ela que passe para os companheiros 
daquele estado as informações solicitadas; d) Haverá mais uma reunião da Zonal Bloco B, 
reunião que engloba os CREs de Campinas, Rio Claro, S. João da Boa Vista e Sorocaba. 
Para acompanhar os assuntos a serem tratados naquela reunião foram indicados os 
companheiros Sander e Carlos. Foi feita a prece encerrando a reunião. De tudo para 
constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 26 de novembro de 1990. 
 
Assinatura (Evany Figueira). 3ª secretária. 
 















Ata # 11 - 10 de dezembro de 1990 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 11ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 10 de dezembro de 1990. Aos 
dez dias de dezembro de hum mil novecentos e noventa, às 20 hs, em sua sede social, à Rua 
Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, S. Paulo, realizou-se a DE/USE mais uma reunião 
ordinária. Página preparatória lida por Elfay e prece inicial por Odilair. Palavras do 
Presidente – 1) Pretende realizar uma reunião informal da DE na próxima segunda-feira, 
dia 17. Esta reunião serviria mais como confraternização entre todos os membros da 
diretoria e suas famílias. A proposta foi aprovada; 2) no último CDE (2.12.90) foi aprovada 
proposta de encaminhamento da reforma dos estatutos que deveria ser estudado por pessoa 
conhecedora do assunto, um advogado, por exemplo, para que se elaborasse um 
anteprojeto uno de reforma. A DE deverá decidir a quem encaminhar as propostas já 
apresentadas pelos órgãos; 3) também foi aprovado no CDE a realização do VIII Congresso 
Espírita Paulista e foram escolhidas as pessoas que devem compor a comissão central 
organizadora e que são as seguintes: Merhy Seba, Luiz Antonio Balieiro, Altivo Ferreira, 
Sérgio Parizoto, Luiz Alberto Zanardi, Eder Fávaro e Antonio César Perri de Carvalho. O 
tema central também aprovado será “O Centro Espírita em sua dimensão cósmica”. Foram 
aprovados também os subtemas. O Congresso será realizado de 30.4 a 3.5.92. A primeira 
reunião da comissão marcou-se para 27.1.91; 4) em conversa com dirigentes da FEESP em 
uma aproximação informal, houve informações e convites para que a USE participasse de 
uma comissão organizadora para a realização de um Congresso Espírita que aquela entidade 
pretende realizar em outubro do ano que vem. Como pretendiam dar um caráter 
internacional ao congresso, procurou-se auscultar o melhor encaminhamento a ser feito 
tendo em vista que a federativa estadual a qual a FEB se reportaria para informações a 
respeito seria a USE, que representa e coordena o movimento espírita estadual e o 
representa no CFN. A FEESP mandou-nos ofício pedindo que a USE se manifestasse a 
respeito em apoio a sua inciativa. Foi então o assunto colocado na mesa da reunião. Eder 
se manifestou pedindo que a USE apoiasse a inciativa daqueles como ele neste instante o 
fazia; Elfay disse que com pequenas ressalvas quanto a questões doutrinárias em face de 
certas posturas padronizadas pela FEESP, como na questão de passe, que deveriam ser 
melhor estudadas, esta aproximação era muito boa, tendo em vista que outros campos 
poderiam se abrir para um bom entendimento entre as partes; Carlos disse que a gestão 
anterior teve dificuldades para uma aproximação neste sentido e que se estava havendo esta 
possibilidade era  de opinião  que o apoio deveria ser dado. Além do mais, disse também, 
havia certos espaços em que a USE tinha dificuldades ou não tinha mesmo condições de 
atuar, muitos destes espaços ocupados pela FEESP, e que se dela fosse retirado a USE não 
teria condições de prover, como era o caso de certas edições de apostilas no campo de 
orientação doutrinaria; Eder ainda se manifestou lembrando que companheiros da FEESP 
estavam em perfeitas consonância com a USE apoiando nossas iniciativas como era o caso 
de Carlos Eduardo da Silva; referiu-se ao caso das apostilas, bem lembrado pelo Carlos e o 
Eder concluiu dizendo que para este bom entendimento era questão de detalhes; Odilair 
leu pequeno trecho de Pão Nosso e baseado nele concordou que a USE deveria apoiar a 
iniciativa da FEESP; também se manifestaram Attílio, Carolina e Evany. Já que houve 
consenso de opiniões, que se completou com as palavras do companheiro Sander, o 
companheiro Perry que havia colocado o problema de início, solicitou que a secretaria geral 
enviasse ofício a FEESP apoiando a iniciativa, indicando também dois nomes que possam 
vir a compor a comissão central organizadora daquele evento como foi solicitado. Cópia 



deste ofício será enviado a FEB com um ofício de encaminhamento puro e simples. 
Também seriam prestadas informações dos órgãos de imprensa daquelas duas casas e órgãos 
de unificação da USE. Expediente – cartas expedidas: 1) Para: Itautec Importadora. 
Assunto: solicitando a doação de um computador. Recebidas: 1) De: FEESP. Assunto: 
ofício solicitando apoio da USE para a realização do Congresso Espírita/91, a ser 
promovido por aquela entidade em out/91; 2) Da UNIME, Campinas. Assunto: 
informando a criação da UNIME de Indaiatuba; 3) De: UME Presidente Venceslau. 
Assunto: informando a adesão da S. E. Casa do Caminho, da cidade de Primavera; 4) De: 
Presidente do CRE Marília. Assunto: Informando estar colhendo informações referente ao 
assunto “Francisco de Assis Ribeiro – Espiritismo em Gália”; 5) Assunto: correspondência 
dirigida ao movimento espírita do Brasil, referente ao assunto “Espiritismo via Embratel”, 
por companheiros de Belém; 6) Assunto: Correspondência enviada por Brazila Esperanto 
Ligo; 7) Assunto: convite para um curso intensivo de parapsicologia; 8) Assunto: recebemos 
também um vade-mécum sobre alcoolismo (apostila – editado pela Livraria Espírita Nosso 
Lar Ltda). Tesouraria – 1) Estuda-se a compra de uma secretária eletrônica, somente para 
dar recados e não recebe-los; 2) estuda-se a compra de ventiladores para o salão. Tanto em 
um como no outro caso, Odilair deve fazer levantamento de preço; 3) embora esteja um 
pouco apertado saldar as dívidas de dez/90 espera-se que possamos fechar o ano sem 
problemas; 4) as contribuições sociais deverão ser saldadas até 15.3.91, observando-se que 
a arrecadação no orçamento foi duplicado por votação no CDE devendo o recolhimento 
das sociedades espíritas quando for integral ser de 20 BTNs; 5) se ocorrer que o 
departamento do livro venha a editar algum livro é preciso que se faça estudo antecipado. 
Diversos – 1) Precisa-se que se elabore critério para inscrição no Curso de Preparação de 
Expositores que o Departamento de Educação deverá promover a partir de fevereiro, em S. 
Paulo. Inúmeras pessoas tem telefonado para a USE solicitando informações, que não 
podem ser dadas com clareza indicando-se, então, telefones da diretora do departamento, 
principalmente, para estas informações. Elaborados os critérios, estas informações 
deveriam ficar também na USE para esclarecimento de todos; 2) foram marcadas as datas 
das próximas reuniões da DE – 7 e 28 de janeiro e 4 e 25/ de fevereiro; 3) Quanto as 
reuniões dos departamentos da USE prevista para o dia .... 27.1.91, foram confirmadas; 4) 
Quanto ainda , aos estatutos serão enviadas aos órgãos informações complementares tendo 
em vista outras propostas que nos chegaram às mãos conformo o próprio desejo do CDE 
anteriormente manifestado. A reunião se completou em clima de mutuo entendimento 
com o presidente ainda desejando a todos votos de um feliz natal e um profícuo ano novo 
de muitas realizações. Desejando-se a todos um feliz 1991, encerrou-se a reunião com a 
prece. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem 
assinada. 
 
São Paulo, 10 de dezembro de 1990. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3ª secretário  
 












