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Ata # 217 - 09 de junho de 1991 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos nove dias do mês de junho de 1991, as 9:00 horas, em 2ª convocação na sede social da 
USE, situada na Rua Dr. Gabriel Piza, nº 433, nesta capital de São Paulo, com a presença 
dos Diretores e Conselheiros conforme o livro de presença, foi iniciada a 217ª reunião 
ordinária da CDE da USE, pelo Sr. Presidente, solicitando ao Sr. Attílio Campanini que 
fizesse a prece de abertura. Em seguida o Sr. Presidente saudou os presentes, dando-lhes 
boas vindas e externou a satisfação da realização da reunião do CDE contar com a presença 
de representantes do movimento espírita de todo o Estado de São Paulo, onde há 
oportunidade de confraternização. Enfatizou, em seguida, sob as razões que determinaram 
a suspensão das reuniões anteriores do CDE e sobre o desempenho da DE da USE desde 
o início da gestão, cujas realizações e diretrizes com quanto as movimento espírita do Estado 
de São Paulo estão expressas na circular distribuídas aos órgãos e cuja cópia está na posse 
dos conselheiros. O Sr Presidente chamou a atenção especialmente para o item 3.1., 
acrescentado que na  1ª quinzena de abril de 1991 houve a publicação de um encarte do 
novo estatuto da FEESP, caracterizando as suas atividades federativas . Face a este encarte 
da DE entrou em contato com os dirigentes da FEESP, os quais se mostraram sensíveis e 
receptivos com a preocupação da DE da USE e a DE da USE sentiu a atenção que a FEESP 
vem dispensando aos assuntos. Ainda, relacionado  a este assunto, em reunião 
extraordinária no dia 07/06/91 a DE da USE discutiu e deliberou-se propor esta questão 
ao CDE a fim de que o CDE se pronunciasse sobre esta situação, que evoluiu rapidamente 
de uma semana a esta parte. Enfatizou sobre a importância do movimento histórico no 
movimento espírita do Estado de São Paulo e no próprio movimento espírita brasileiro, 
solicitando a reflexão dos presentes  sobre o papel da USE perante o movimento espírita 
paulista e brasileiro. A DE entende que a realização do Congresso FEESP...e  não pode ser 
ameaçada. Apelou aos Conselheiros para ser respeitadas as diretrizes e filosofia que 
norteiam a USE, atendo-nos ao estatuto do CDE que externa o pensamento do órgão 
representado. O esforço que está sendo desenvolvido e no sentido de fortalecer o CDE, a 
USE e o movimento espírita. Em seguida, passou-se ao item 3, precedendo-se à discussão e 
aprovação da ata anterior. Em seguida passou-se ao item 4, com a leitura do expediente 
pelo Sr. Secretário, Sander Sales Leite, acusando : a realização da CONJESP, eleição da 
UNIME de Campinas, tendo sido eleito o Sr. Nedyr Mendes Rocha como Presidente, 
substituição de representante no CDE, da 3ª UDE; da UNIME de Piracicaba solicitando 
autorização para transformação da Editora Allan Kardec em sociedade Ltda,  conquanto o 
último assunto, levantou-se várias discussões e ponderações dos presentes e, após vários 
posicionamento, chegou-se a 2 proposta concretas. O Sr. Sérgio, da UNIME de Piracicaba, 
enfatizou que há enormes dificuldades para conduzir uma livraria espírita, sem 
personalidade Jurídica, agregada a UNIME, que também não possui personalidade jurídica. 
A autorização visa resolver os problemas legais e problemas táticos, junto às instituições 
financeiras, entretanto , tal medida visa dar à livraria um caráter comercial e mercantilista 
, mas sem criar condições para o seu funcionamento regular, mantendo-a ligada à UNIME 
e ao movimento espírita, controlada por órgão de unificação do movimento espírita. O Sr. 
Amorim, da 18ª UDE, propôs esperar a decisão da reforma do estatuto, tendo o Sr. Sérgio 
da UNIME de Piracicaba encarecido que o assunto é urgente e não pode esperar esta 
decisão. Após manifestação de representantes de vários órgãos, a questão foi colocada em 
votação, com 2 propostas : 1) CDE da USE conceder a autorização solicitada pela UNIME 
de Piracicaba para transformação da Editora Allan Kardec em sociedade Ltda, 



 

 

permanecendo ligada à UNIME; 2) aguardar a decisão da reforma do Estatuto. Colocada 
em votação, foi aprovada a 1ª proposta , por maioria absoluta de votos. O Sr. Presidente 
em seguida levantou um assunto extraordinário, não integrante da pauta da reunião, mais 
que dado a sua importância e urgência, trazia ao conhecimento da CDE para apreciação e 
deliberação. Tal assunto se refere a minuta de esclarecimento das relações da USE, através 
da DE, com a FEESP. O Sr. Presidente, complementando o enfoque dado no início da 
desta reunião, enfatizou que os fatos se precipitaram  com a aprovação do novo estatuto da 
FEESP, consolidando suas intenções federativas. O Sr. Nedyr enfatizou a preocupação que 
este assunto enseja e sobre a necessidade de apreciação deste assunto pelo CDE. Colocada 
em votação, o CDE deliberou apreciar e deliberar  sobre as relações USE-FEESP, por 
unanimidade. O Sr. Presidente fez um sucinto relatório das relações  da DE da USE e 
FEESP para tratar da organização da FEESPpírita/91 quando teve notícia que o novo 
estatuto da FEESP estava sendo aprovado, cuja minuta já havia sido publicada pela 
imprensa e tornado pública, onde se observava a permissão de atividades federativas. A DE 
da USE manifestou a sua preocupação à DE da FEESP, que reafirmou não estar querendo 
nem pretendendo confronto ou criar problemas com a USE, em reunião da FEESP para 
tratar do Congresso FEESPírita/91 , a questão foi novamente levantada e manifestado a 
apreensão da DE da USE sobre a aprovação dos estatutos pode vir a prejudicar a 
aproximação fraterna USE-FEESP. Os Diretores da FEESP, na oportunidade, entenderam 
a preocupação, se mostraram sensibilizados e pediram para anunciar aos companheiros da 
USE que não estão querendo prejudicar a USE. Houve reunião extraordinária da DE da 
USE onde se deliberou mandar ofício à FEB, relatando a situação e transmitindo a 
preocupação da DE da USE à FEB. A FEB se mostrou-se sensibilizada. A situação, segundo 
a DE da USE se apresenta muito delicada e deliberam-se a manter o apoio até a realização 
do Congresso FEESPírita/91 e depois reanalisar a situação. As reuniões seguintes, para 
tratar do Congresso FEESPírita/91 foram realizadas com redobrada cautela e prudência, e 
face a todos esses fatos, a DE da USE deliberou submeter o caso para apreciação e 
posicionamento da CDE, mantendo as ações da DE da USE. Após comentários  e 
considerações dos presentes foram registradas 2 propostas: 1) o CDE aprovar e divulgação 
de manifesto; 2) a USE se afastar da organização do Congresso FEESPírita/91. Colocada 
em votação, o CDE deliberou não aprovar a divulgação do manifesto e a USE não se afastar 
da organização do Congresso FEESPírita/91. O Sr. Presidente  enfatizou que a USE se fará 
presente como órgão federativo e verifica a possibilidade de trazer congressistas, 
representantes de federação, para visita à USE. Passou-se em seguida ao item 5: análise 
territorial. Conquanto este assunto foram feitas várias considerações e comentários e após 
discussões chegou-se às propostas: 1) Dar prazo de 6 meses para todos os órgãos de 
manifestarem; 2) Dar o prazo de 3 meses para todos os órgãos se manifestarem. Colocada 
em votação, foi aprovada a 2ª proposta . Foi colocada em votação a proposta de 
desmembramento do CRE de São José do Rio Preto, criando o CRE de Jales, composto 
pelas UNIME de Jales, UNIME de Fernandópolis e UNIME de Santa Fé do Sul, tendo 
sido aprovada. Passou-se em seguida ao item 6- alteração do estatuto da USE. A DE 
verificou que não há diretriz e não há meios de fazer alterações no estatuto sem ter ideias 
norteadoras. A DE propõe a discutir ideias, fazendo-se compilação e reorganização de 
emendas conflitantes. Colocada em votação o encaminhamento deste assunto, e proposta 
foi aprovada por unanimidade, item 7- Dirigente Espírita e Unificação .Houve várias 
manifestação dos presentes, tendo o Sr. Merhy, do CRE de Ribeirão Preto, enfatizado que 
a pesquisa não foi realizada segundo critérios técnicos, o que prejudicou sensivelmente, 
enfatizando a necessidade de se proceder a nova pesquisa, realizando-se seguindo critérios  



 

 

técnico científicos. Seguiu-se os comentários do Sr. Zanardi, que comentou sobre o enfoque 
e diretriz que nortearam a elaboração do “ Dirigente Espírita “. Após considerações e 
manifestações dos presentes, chegou-se a várias propostas . 1) manter o Dirigente Espírita 
conforme vem sendo editado; 2) Deixar Unificação com título e Dirigente Espírita como 
subtítulo; 3) transformar o Jornal Unificação deixando-o  voltado para o público leigo; 4) 
Fazer nova pesquisa; 5) Usar logotipo do Jornal Unificação  como subtítulo. Colocada em 
votação, foram aprovadas as propostas 1 e 5; item 8: Ensino Religioso nas escolas. Após 
discussões, a questão foi colocada em deliberação, tendo sido aprovado o texto apresentado 
pelo Departamento de Educação e aprovado que a USE deverá deliberar convênio com a 
Secretaria  do Estado dos Negócios da Educação para resguardar direito e ministrar aula 
eventualmente ministrar aulas de ensino religioso nas escolas oficiais. Passou-se em seguida 
à palavra aos órgãos . O Sr. Nedyr, da UNIME de Campinas, informou que na exposição 
em Campinas, necessitará usar materiais da ExpoEsp e ou outros elementos. O Sr. 
Presidente, em rápida exposição, expôs aos presentes a situação da Organização do 8º 
Congresso Estadual Espírita 92. O representante do CRE de Jales usou da palavra para 
enfatizar que o CRE recém aprovado envidará esforções para desenvolver a contento o 
trabalho e as atividades visando a fortalecer o movimento de Unificação. Como ninguém 
mais fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença e a participação de todos 
os presentes e solicitou a 1ª secretaria, Sra Carolina, que procedeu-se a prece final, dando, 
após a prece, a reunião por encerrada, as 13 horas. Eu (a.) 2º Secretário, lavrei a presente 
ata que será lida na próxima reunião e assinada se aprovada pelos presentes. 
 
São Paulo, 09 de julho de 1991. 
 
Assinaturas 
 













Ata # 218 – 08 de setembro de 1991 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
 
Ata da 218ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE. Aos oito dias 
do mês de setembro de um mil e novecentos e noventa e um, ás 9 horas, em segunda 
convocação, na sede social da USE, situada na rua Dr. Gabriel Pizza n. 433, nesta Capital 
de São Paulo, com a presença dos Diretores e Conselheiros, conforme o livro de presença, 
foi iniciada a 218ª reunião ordinária do CDE da USE pelo Sr. Presidente, solicitando ao 
Sr. Elfay Luiz Appollo que fizesse a prece de abertura. Em seguida o Sr. Presidente saudou 
os presentes e solicitou a colaboração no sentido de serem objetivos. O Sr. Presidente, com 
visível satisfação, registrou a presença da Dra. Julia Nezu Oliveira, Diretora da FEESP e do 
jornal “ O Semeador”. O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos órgãos a auto – 
avaliação sobre os Centros Espíritas e solicitou aos presentes que dessem apoio para o 
correto preenchimento do formulário, pois servirá para planejamento e para fornecer 
subsídios ao VIII Congresso Estadual de Espiritismo. Enfatizou que o jornal “Verdade e 
Luz” fez uma reportagem especial sobre o VIII Congresso. Em seguida o Sr. Presidente fez 
um rápido resumo das prévias realizadas em agosto pp. Relembrou que o censo será 
iniciado brevemente e, para consignar corretamente a religião praticada pelo entrevistado, 
que fosse observado o preenchimento como “espirita Kardecista”. Enfatizou que o livro de 
Deolindo Amorim e Hermínio Miranda já foi lançado na V Bienal Internacional do Livro, 
no Rio de Janeiro, no “stand” Freitas Bastos. Em rápido enfoque noticiou que está sendo 
encerrado em Sorocaba o Encontro Estadual de Evangelização Infantil, que Eliana 
Romazzini visitou em Londres o Centro Espírita “Allan Kardec”; que o Diretor do 
Departamento de Mocidade da USE solicitou afastamento e que a proposta do Depto. de 
Mocidade indicando novo Diretor será estudado pela DE da USE, mantendo-se inalterada 
a duração do mandato até julho/92; que a pauta e ata foram distribuídas com antecedência 
e enfatizou que as manifestações dos presentes, não pertinentes aos debates, fossem feitas 
no item 5 da pauta. Em seguida o Sr. Presidente passou ao item 2, referente à apreciação e 
discussão da ata da reunião anterior. O Sr. André Luiz Galemback, da 18ª UDE, propôs 
que nas próximas atas fosse consignado o nome completo dos manifestantes, o que recebeu 
a aprovação dos presentes. Colocada em votação a ata foi aprovada e assinada pelos 
presentes. Em seguida o Sr. Presidente passou ao item 3, solicitando ao Secretário Geral, 
Sr. Sander Sales Leite, que procedesse à leitura do expediente, consistente em cartas, 
comunicadas e oficios, expedidos e recebidos pela USE. Em seguida o Sr. Presidente, antes 
de passar ao item 4, referente aos assuntos deliberativos, abriu espaço para informar que o 
Dr. Armando Rossi assumiu o Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica ao 
Sr. Amélio Fabrão Fabro Filho assumiu o Departamento do Livro. Valendo – se do ensejo, 
solicitou à Dra. Júlia Nezu Oliveira, para informar sobre o Congresso FEESPírita/91 que, 
em rápido enfoque, informou que participarão do Congresso várias personalidades do 
movimento espírita paulista, bem como também a FEB se fará presente por seu 
representante, informou sobre o preço da inscrição, das refeições, dos lanches e como 
deverão proceder as pessoas que necessitarem de acomodações; colocando – se a disposição 
para responder às perguntas ou dúvidas e, a final, agradeceu pela oportunidade de estar 
presente. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Sr.  Merhy Seba, do CRE Ribeirão Preto 
e membro da Comissão Organizadora do VIII Congresso Estadual de Espiritismo para 
informar sobre o mesmo. O Sr. Merhy informou que as providências estão sendo 
desenvolvidas oferecendo ao Estado oportunidade de participação. Enfatizou que o jornal 



“Verdade e Luz” traz ampla reportagem sobre as prévias realizadas, tendo as prévias boa, 
média e pouca receptividade, dependendo da região e da divulgação dada pelos órgãos 
adesos. Por ocasião das prévias foram enviados elementos para discorrer melhor sobre os 4 
subitens que constituem VIII Congresso e enfatizou para que os conselheiros do CDE 
multipliquem essas informações nas suas respectivas regiões. É objetivo do Congresso 
verificar a expectativa que o CE sente; o que a sociedade procura e precisa e o que o CE 
está fazendo. É mister provocar discussões nas várias regiões, centralizando as conclusões 
através de um coordenador e apresentar esses enfoques. Os companheiros que preencherão 
os formulários de auto- avaliação do seu CE serão os responsáveis pelas informações e, em 
última análise, pela informação de todo o Estado. As respostas nos formulários serão 
trabalhadas em forma de sugestão. Serão, após, referendadas pelo CDE. Haverá reunião do 
CFN-Sul, da FEB. Conquanto ao preço informado que não foi fixado, pois não se tem 
referência para estabelece-lo; informou, todavia, que o custo cobrirá os 3 dias, envolvendo 
todos os gastos e infraestrutura. Informou, também, que estão sendo procurados 
patrocinadores para cobrir o custo do VIII Congresso. Após responder a algumas 
indagações dos consulentes, o Sr. Merhy Seba pediu para os órgãos e para os CE fazerem 
vibrações para a realização do VIII Congresso, solicitando as preces de todos e para que 
todos procurem pensar positivamente, com bastante vibração e muito caminho, para a 
realização desse evento. Informou que serão realizadas novas prévias em 02/02/92. Em 
seguida o Sr. Odilair Pereira Negrão, Diretor de Patrimônio da USE, enfatizou que a 
presença de todos os confrades e confreiras nas prévias é importante, pois é uma forma de 
participação, preparando-se para o Congresso. O Sr. Nedyr Mendes da Rocha, de 
Campinas, observou que se percebe um certo distanciamento de algumas regiões e 
consultou a Comissão Organizadora do VIII Congresso, na pessoa do Sr. Merhy Seba, sobre 
a possibilidade de serem deslocados elementos para promoverem exposição referentes ao 
VIII Congresso. Respondendo à consulta o Sr. Merhy informou que há interesse e que já 
foi feito esta exposição por ocasião das prévias, sendo deslocado um elemento para cada 
região do Estado onde a prévia foi realizada. A comissão está verificando essa possibilidade, 
principalmente em relação às regiões em que não houve boa receptividade das prévias. 
Lembrou aos presentes, contudo, o enfoque e a organização deste Congresso, obedecendo-
se às vagas que foram divulgadas e que limitam a participação, que deverá ocorrer não 
individualmente, mas sim, através do CE e das UNIMES. Enfatizou, por outro lado, que a 
reunião do CDE para tratar do Congresso é muito pouco, pois o CDE se reúna de 3 em 3 
meses e há necessidade de um contato mais amiúde entre a Comissão Organizadora e os 
interessados e participantes, o que está sendo cuidado pela Comissão Organizadora. 
Encerrando estas manifestações sobre o VIII Congresso, o Sr. Presidente enfatizou sobre a 
mocidade de muita retaguarda para garantir o movimento de unificação, encarecendo que 
temos de vibrar harmoniosamente para o sucesso do VIII Congresso. Concluindo, ressaltou 
que nós, Espíritas, temos que nos preocuparmos em vibrar unissonamente em nossa 
família, nos Centros Espíritas, para o movimento de unificação. Em seguida, o Sr. 
Presidente passou ao item 4, referente aos assuntos deliberativos. Subitem 4.1 – Análise 
territorial. Referente a este item ocorreram várias manifestações. O Secretário Geral, Sr. 
Sander Sales Leite, leu a correspondência enviada pelo CRE Campinas, solicitando o 
desmembramento do CRE Campinas, constituindo 2 novos CREs, o CRE Piracicaba e o 
CRE Jundiaí, ficando desdobrados em 3 CREs: o CRE Campinas, o CRE Piracicaba e o 
CRE Jundiaí, para melhor atender aos interesses da região. Leu, em seguida, 
correspondência do CRE Araçatuba, solicitando o desdobramento do CRE Araçatuba, 
formando novo CRE, o CRE Ilha Solteira; a criação da UNIME de Junqueirópolis e a 



criação do CRE Adamantina. E, leu correspondência da 17ª UDE, referente à divisão 
territorial. As solicitações foram divididas em 3 etapas: 1ª Etapa, a correspondência do CRE 
Campinas; 2ª Etapa, a correspondência do CRE Araçatuba. O Sr. Francisco Ribeiro 
Fernandes, do CRE Campinas, manifestou-se reiterando a solicitação formulada, 
enfatizando para a descentralização dinamizará o movimento espírita na região; conquanto 
a criação do CRE Jundiaí, informou que ainda continua em estudo. O Sr. Izaías Claro, de 
Araçatuba, manifestou-se saudando os presentes e reiterando a solicitação formulada, 
expondo as razões e elucidando as perguntas formuladas; encareceu a solicitação 
enfatizando que se faz uma divisão pretendendo organizar racionalmente e dinamizar o 
movimento espírita nesta região. Após manifestações dos conselheiros as propostas foram 
colocadas em votação, na seguinte ordem: 1ª) proposta de criação do CRE Piracicaba, 
constituído pela UNIME de Piracicaba, UNIME de Americana e UNIME de Santa Bárbara 
do Oeste. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 2ª) Desmembramento do 
CRE Araçatuba, permanecendo o CRE Araçatuba e tornando o CRE Ilha Solteira, 
constituindo do UNIME de Araçatuba, UNIME de Mirandópolis e UNIME de Ilha 
Solteira. Colocada em votação foi aprovado por maioria. 3ª) Criação da UNIME de 
Junqueirópolis, constituída da UME de Dracena, UME de Tupi Paulista e UME de 
Junqueirópolis. Colocada em votação, foi aprovada por maioria. 4ª) Criação do CRE 
Adamantina, constituído pela UNIME de Adamantina, UNIME de Parapuã e UNIME de 
Junqueirópolis. Colocada por votação, foi aprovada por unanimidade. 3ª etapa, 
correspondência da 17ª UDE, sugerindo para estudar a divisão territorial para novembro, 
dezembro/91. Esta sugestão será encaminhada ao CRE São Paulo. Subitem 4.2 – Reforma 
estatutária. O Sr. Presidente esclareceu que as propostas foram compiladas pelo confrade 
Sr. Attílio Campanini e são referentes à constituição dos órgãos e constituição do CDE, 
visando a obter diretriz para a elaboração do novo estatuto. Em continuação, o Sr. 
Presidente passou à discussão das propostas, tendo havida várias manifestações. Após a 
manifestação dos presentes, o Sr. Presidente falou sobre a dificuldade de colocar o assunto 
em votação, após ter observado o teor das manifestações. Considera conveniente passar o 
assunto para ser discutido em dezembro/91, complementando as informações e verificando 
se há outras propostas que não foram consideradas, já que em algumas manifestações foi 
reclamado que a proposta apresentada pelo órgão não fora coligada e apresentada. 
Comentou que a DE sente falta de órgão que faça reunião mensal ou bimestral, devendo a 
proposta de criação do Conselho de Administração ser analisada com mais profundeza, 
tendo em vista a necessidade do movimento espírita precisar ser dinamizado. Propôs que a 
reforma estatuaria fosse discutida na próxima reunião do CDE, o que foi aprovada pelos 
presentes. Subitem 4.3 – Revisão da decisão do CFN de 1951. O Secretário Geral, Sr. 
Sander Sales Leite, leu a correspondência da UME de Presidente Wenceslau, onde 
consignou-se que o ensino religioso é polêmico e não houve concordância com a proposta 
agora formulada. Colocada em discussão e após várias manifestações dos conselheiros, a 
proposta foi colocada em votação e não foi aprovada. Subitem 4.4 – Ratificação das 
deliberações dos Departamentos da USE pelo CDE. Colocada em discussão, houve a 
manifestação de vários conselheiros. A proposta foi colocada em votação e não foi 
aprovada, O Sr. Nedyr Mendes da Rocha, da UNIME de Campinas, enfatizou para 
estimular os departamentos nas casas espíritas. Item 5: palavra aos órgãos. O Sr. Luiz 
Alberto Zanardi, do Instituto Espírita de Educação, informou que está sendo apresentada 
a peça teatral “Além da Vida”, com tema do livro, no saguão e convidou todos os presentes. 
O Sr. Francisco Ribeiro Fernandes, do CRE Campinas, informou sobre os eventos. 
Simpósio de Educação e Espiritismo e Exposição Espirita, e convidou os presentes. O Sr. 



Constantino Crivelaro, da 3ª UDE, sugeriu que se introduzisse na pauta da reunião da 
CDE somente assuntos importantes e de interesse geral. A Sra. Jacira Rodrigues Pinto, da 
17ª UDE, informou a realização da Palestra Espírita e Matéria e sobre a participação em 
palestra no auditório do SENAC, próximo ao METRO Tatuapé, sobre a pena de morte, 
para os Espíritas e leigos, convidando os presentes. O Sr. Waldemar Fabris, da 21ª UDE 
informou que será realizada a semana Espírita, com a semana da Criança, de 07 a 12 de 
outubro, e convidou os presentes. Pelo Departamento de finanças, o Sr. Waldemar Fabris 
informou que o carnet de contribuição já foi emitido e breve irão recebe-los. Informou que 
fará reunião com os tesoureiros dos órgãos e solicitar que os conselheiros comunicassem a 
todos. O Sr. Lourenço Rendesi Júnior, da 9ª UDE, enfatizou sobre as informações a ser 
dada aos recenseadores, devendo ser observado o correto preenchimento do formulário, 
fazendo constar, como religião “espírita Kardecista”. O Sr. Nedyr Mendes da Rocha, da 
UNIME de Campinas, ratificou o informe sobre a realização do simpósio sobre educação 
e espiritismo, abordando os 3 aspectos: Ciência, Filosofia e Religião, a ser realizado em 
Campinas. Informou, ainda, sobre a realização do Expo-Esp, a ser realizado em Campinas, 
no Shopping Iguatemi, enaltecendo que o Departamento de Arte está dando grande apoio 
e parabenizando este Departamento pelas atividades desenvolvidas. O Sr. Miguel de Paes, 
da UNIME de Tupã, informou que a 8ª Espirarte será sediada em Tupã, convidando todos 
a participar e pediu apoio. O Sr. Amélio Fabrão Fabro Filho, do Departamento do Livro, 
informou que a USE está dando apoio à FEIRA de livros e outros eventos. Informou 
também, que começo nova fase da Campanha “Kardec na Biblioteca”, destinando a coleção 
das obras de Allan Kardec onde houver biblioteca; informou que tem mais de 100 coleções. 
O Sr. Presidente, em nome da Sra. Carolina, do Departamento de Evangelização, informou 
sobre a promoção de chá beneficente, convidando os presentes a participarem. O Sr. Elfay 
Luiz Appollo, da DE, encareceu o apoio para a peça “Além da Vida”, já anunciada pelo Sr. 
Zanardi. Informou sobre a divulgação do livro “O Espiritismo e os problemas humanos”, 
de Deolindo Amorim, recém publicado e solicitou a colaboração dos presentes 
incentivando os clubes de livros e para a divulgação da obra. Informou que esteve no RJ na 
V Bienal Internacional do livro e visitou os “stands” da FEB da Instituição Fabiano de 
Cristo, na COPEMI, representando a DE da USE. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente agradeceu o apoio e a presença de cada um, na participação da reunião do CDE 
e solicitou ao Sr. Attílio Campanini, 1º Vice-Presidente da DE, para proceder à prece final, 
dando, após a prece, a reunião por encerrada às 13:05 horas. Eu, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata, que será discutida na próxima reunião e assinada pelos presentes, se aprovada. 
 
São Paulo, 09 de setembro de 1991. 
 
Assinaturas 



















 

 

Ata # 219 - 08 de dezembro de 1991 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 219ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE. Aos oito dias 
do mês de dezembro de 1991, ás nove horas, em segunda convocação, na sede social da 
USE, situada na rua Dr. Gabriel Pizza nº 433, nesta Capital de São Paulo, com a presença 
dos Diretores e Conselheiros, conforme o livro de presença, foi iniciada a 219ª reunião 
ordinária do CDE da USE pelo Sr. Antônio Cesar Perri de Carvalho, Presidente da DE da 
USE, solicitando ao Sr. Éder Fávero que fizesse a prece inicial. A seguir o Sr. Presidente 
saudou os presentes e passou ao item 2: apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. 
Colocada em votação, o Sr. André Luiz Galembeck, da 18ª UDE, fez 3 ressalvas a 1ª) 
referente ao subitem 4-1, na 3ª proposta aprovada para ficar constando Criação da UNIME 
Junqueirópolis constituída por Sociedades Espíritas de Dracena, de Tupi Paulista e de 
Junqueirópolis; 2º) referente ao item 5, retificar o nome do Sr. Amélio Fabrão Fabris Filho; 
para ficar constando Amélio Fabrão Fabro Filho; 3º) referente o item 5, retificar o nome 
de Carolina, do Departamento de Evangelização, para ficar constando o nome de 
Esmeralda, do Departamento de Evangelização. Colocada em votação, a ata, com estas 
alterações foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente relatou as 
participações e eventos dos Departamentos e DE da USE, no período de setembro a 
dezembro/91, conforme relação distribuído aos presentes. Confirmando, o Sr. Presidente 
externou ponto de vista sobre unificação e que, na sua integra foi o seguinte: O mundo 
atual oferece cenários interessantes. A União Soviética se desarticula demonstrando que a 
união forçada entre repúblicas, desrespeitando-se etnias, sob o comando de um Estudo 
realizado não é uma boa solução. Ao mesmo tempo, num sentido diverso, solidifica-se a 
Comunidade Econômica Europeia, respeitando-se as relações, mas amadurecendo-se várias 
ações de intercâmbio e de união de esforços. Esse quadro pode ser, guardando se as devidas 
proporções transposto para o Movimento Espírita. Nesses 42 anos de vivência do Pacto 
Áureo vivenciou-se notável experiência de Unificação dos Espíritas. O modelo de federativa 
– tipo centro grande – que mostrava outros Centros, filiando-os quase num esquema de 
filial, não deixando ser efetivo, porque diretivo e impositivo. Todavia, não é o ideal por 
desrespeitar algumas características dos Centros. Isto é, a ausência de decisões 
participativas, não leva ao crescimento e desenvolvimento de valores que necessitam de 
ambiente de liberdade para crescer. A federativa, sem ação específica de Centro Espírita, 
mas com atuação coordenadora e representativa, carece de algumas facilidades indiretas 
encontráveis na sociedade grande, porém oferece vantagens - despersonaliza se e agem em 
favor de todos. Dispondo de um Conselho representativo, para espelhar realmente o 
movimento espírita estadual. Parece nos claro, esse último modelo guarda uma certa 
semelhança com a bem sucedida Comunidade Europeia ...A ideia de respeito das 
diversidades, procurando se a harmonização emana de princípios norteadores e básicos é 
muito válida para uma melhor convivência entre os espíritas e as próprias Sociedades 
Espíritas. Tal premissa deve ser um estímulo para a superação das muitas vezes inatas 
tendências paroquianas a radicalizantes desenvolvidas por lideranças espíritas. Sem dúvida, 
a convivência fraterna e a união de esforços devem ser os passos iniciais para Unificação. A 
união de esforços não se viabiliza tanto pelas discussões mas, principalmente pela 
convivência e aproximação do trabalho. Os objetivos propostos pela Doutrina Espírita 
serão concretizados pelos esforços do movimento organizado e unido junto à comunidade 
em geral. O Sr. Presidente enfatizou em seguida, no que consta como colaboração e 
participação de todos, a fim de que a reunião seja representativa e objetiva, a fim de que 



 

 

não se torna monótona e cansativa. Em seguida, ás 11.00 horas, o Sr. Presidente, 
informando que precisava ausentar-se temporariamente deste recinto para tratar de 
assuntos inadiáveis, fez a leitura da mensagem “Natal Sempre” de Maria Dolores, 
psicografada por Francisco Candido Xavier, e passou a direção dos trabalhos ao Sr. Attílio 
Campanini. O Sr. Presidente em exercício, em continuação da reunião passou ao item 3 – 
expediente, solicitando ao secretário geral, Sr. Sander Salles Leite, que procedesse a leitura 
do expediente. Foi acusado a correspondência ao CRE – Campinas dando notícia da 
eleição dos dirigentes do CRE Piracicaba, recém criado; da UNIME de Guarulhos que 
propõe a votação e aprovação moção de apoio ao Dr. Ricardo Fuzanelli, envolvido no caso 
recentemente ocorrido em São José do Rio Preto, que levou à sua prisão. Conquanto o Dr. 
Paulo Pereira da Costa do Instituto Espírita de Educação, manifestou sobre as mudanças 
que vem ocorrendo na Sociedade, cujas mudanças as Instituições devem respeitar. 
Lembrou a estrutura da Igreja Católica e das Multinacionais, revendo os conceitos e 
adequando-se ás comunidades, respeitando o modelo de cada país. Conjuga os mesmos 
ideais da Presidência, expostos no ponto de vista sobre Unificação. O que no mundo logo 
é chamado de globo, os espíritas denominam unificação. A sociedade gasta bastante capital 
para chegar ás conclusões que as hostes espiritas chegaram sob a orientação de mentores 
espirituais, o que somente agora as empresas multinacionais e as potências mundiais estão 
chegando como se vê com os fatos recentes ocorridos. Ratifica e reforça, neste momento, a 
posição da UNIME de Guarulhos. O Sr. João Duarte de Castro da Unime de Santos, 
enfatizou que o movimento de unificação em Santos completou 40 anos de existência em 
07/12/91, com a presença de Marlene Nobre. Procura-se resgatar atualmente a pujança do 
movimento espirita naquela região. A UNIME vive fase áurea; O Centro Espírita que 
detém a posse do imóvel de Guaianazes propondo transação que será explicada por 
Armando Rossi, Diretor do Departamento de Assessoria Jurídica e Administrativa. O Sr. 
Armando Rossi fazendo uso da palavra explicou que por doação não aperfeiçoada 
juridicamente, a USE recebeu o imóvel em Guaianazes, constituído de 2 lotes de 10 X 25 
mts com edificação modesta, e sobre a qual detém a posse, mas não tem a propriedade, 
cujo imóvel está locado ao CE proponente. Consoante pode verificar, a propriedade sobre 
o imóvel poderá vir a ser pleiteada através de ação judicial de usucapião, mostrando-se 
desaconselhável qualquer outro meio. O assunto foi discutido em reunião da DE que 
deliberou trazer para apreciação e conhecimento do CDE, buscando decidir 
definitivamente esta questão, com a proposta da USE fazer a cessão de direitos possessórios 
sobre o imóvel ao Centro adeso mediante ao pagamento de CR$ 1.600.000,00 que o centro 
adeso oferece e se compromete a pagar a vista, O Sr. Armando esclareceu que não se trata 
de venda de propriedade pois a USE não tem a propriedade do imóvel, mas tão somente a 
cessão da posse sobre o imóvel. A propriedade sobre o imóvel deverá ser obtido pela 
sociedade adesa através da forma que melhor lhe convenha e ás suas expensas, Houve 
manifestações de vários conselheiros presentes. Ao final, colocada em votação, foi aprovada 
por unanimidade e autorização do DE da USE fazer a cessão dos direitos possessórios sobre 
o imóvel ao Centro adeso, na forma apresentada. Passou se em seguida ao item 4 - Assuntos 
Deliberativos. Subitem 4.1 – Reforma Estatutária. O Sr. Presidente em exercício comentou 
que vários estudos e observações foram realizados e ficou fixado em decisões anteriores, 
que buscar se ia fixar diretrizes para elaboração das reformas estatutárias pretendidas. Com 
esse intuito foram distribuídos subsídios aos Conselheiros, através dos respectivos órgãos, 
a propor que no momento que se discuta que se delibere sobre a duração do mandato; 
denominação dos órgãos de unificação; criação do Conselho de Administração; reuniões 
do CDE ser feita descentralizada, parcialmente em várias regiões simultaneamente. Houve 



 

 

o pronunciamento de vários conselheiros e Diretores. O Sr. Fávero, da DE, lembrou que 
as propostas devam ser votadas fiando princípios, sendo detalhamento fixado a posteriori, 
conforme deliberação já tomada pelo CDE. O Se. Francisco Ribeiro Fernandes, do CRE 
Campinas enfatizou que os assuntos preponderantes sejam votados pelo CDE, ficando uma 
comissão responsável pelas redações sobre as decisões do CDE. Após várias manifestações, 
o Sr. Presidente em exercício propôs iniciar a discussão e a votação das propostas, propondo 
discutir os assuntos específicos apresentados e estabelecendo prioridade. Colocado em 
votação, foi aprovado discutir e deliberar sobre os assuntos na seguinte ordem 1) duração 
do mandato, fixando o em 2 ou 3 anos; 2) criação do Conselho de Administração; 3) 
denominação dos Órgãos de Unificação; 4) Reuniões parciais do CDE. Passou se em 
seguida a discussão e deliberação dos assuntos: 1º) Duração do Mandato. Após discussão e 
manifestação dos presentes, passou se á votação, tendo sido aprovado e a duração do 
mandato da DE será de 3 anos. 2º) Criação do Conselho de Administração. Após várias 
manifestações e debates, versando sobre a sua proposição, se por pessoa ou por órgão; Se a 
ocupação seria temporária ou vitalícia; sobre a forma de atuação e objetivos, atribuições e 
competências; falta de posição tomada pelo órgão de unificação, conquanto ao Conselho 
de Administração, foi colocada em votação a proposta para criação do Conselho de 
Administração, tendo sido aprovada por maioria a criação do Conselho de Administração. 
3º) Denominação do Órgão de Unificação. Houve várias manifestações e ponderações. Em 
seguida a proposta foi colocada em votação tendo sido aprovada a proposta alterando a 
denominação dos Órgãos de Unificação passando a ser: USE – Município-Intermunicipal, 
USE – Distrito; USE- Região. 4º) Reuniões parciais do CDE da USE. Esta questão ficou 
prejudicada e será apreciada em outra oportunidade. Subitem 4.2 – Divisão Territorial. 
Passando a este subitem o SR. Sander Sales Leite – Secretário Geral, com a correspondência 
enviada pelo CRE – Campinas, propondo a criação do CRE – Mogi Mirim. O Sr. Francisco 
Ribeiro Fernandes do CRE – Campinas, ratificou a solicitação informando que existe 
necessidade desta divisão para atender aos interesses do Movimento Espírita nessa região. 
O Sr. José Roberto Pancieira da UNIME de Mogi Mirim, ratificou a solicitação arguindo a 
necessidade da divisão e expondo algumas razões. Colocada em votação foi aprovada a 
criação do CRE Mogi Mirim, constituídos pela UME de Mogi Mirim, USE de Mogi Guaçu 
e UME de Itapira, cuja criação da UME de Mogi Guaçu e alteração para a UME de Mogi 
Mirim e a  UME de Itapira, foram aprovadas neste ato. O Sr. Teodoro Dias, da UNIME 
de Indaiatuba informou sobre o desligamento de Capivari e união a União de Capivari á 
UNIME de Piracicaba. O Sr. Sérgio Parizotto, da UNIME de Piracicaba não apresentou 
qualquer objeção, informando que o pedido deverá ser solicitado para ser apreciado pela 
UNIME de Piracicaba, e depois será deliberado. Neste momento o Sr. Antônio Cesar Perri 
de Carvalho retornou tendo o Sr. Attílio Campanini Presidente em exercício passando a 
direção dos trabalhos ao Sr. Presidente, que continuando as atividades passou ao sub item 
4.3- Constituição pelo CDE de Comissão de eleição da DE da USE em 1992. Passando a 
este subitem, o Sr. Joaquim Soares, da 14ª UDE, propôs que a Comissão fosse composta 
de 3 membros, passou-se em seguida à indicação de nomes. Houve manifestações e 
participação de vários Conselheiros. Colocadas em votação, foi aprovada Comissão de 3 
pessoas compostas pelos Senhores Paulo Ribeiro, da 5ª UDE; Joaquim Soares da 14ª UDE 
e Amílcar Del Chiaro Filho, da UNIME de Guarulhos. Foi discutida em seguida sobre o 
Regulamento que norteará os trabalhos da Comissão de eleição. Após várias manifestações 
o Sr. Nedyr Mendes da Rocha da UNIME de Campinas, propôs que fosse apresentado o 
Regulamento da Comissão eleitoral. Foi proposto em contrapartida, aprovar o 
Regulamento da Comissão Eleitoral anterior. Colocada em votação, foi aprovada a 



 

 

proposta da Comissão Eleitoral obedecer as normas do Regulamento da Comissão Eleitoral 
anterior. Subitem 4.4 – Previsão Orçamentária. O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. 
Carlos Teixeira Ramos, 1º Tesoureiro, traçou comentários sobre a previsão orçamentária 
e, em seguida, passou a palavra ao Sr. Waldemar Fabris, do Departamento de Finanças, 
que após traçar breves comentários, informou que os cálculos conduzem ao valor de CR$ 
20.000,00 para a anuidade. O Sr. Carlos retomando a palavra, propôs que a anuidade fosse 
fixada em CR$ 20.000,00, sem opção para pagamento semestral e cobrada através do 
Órgão. Após várias manifestações, passou-se a votação tendo sido aprovada a anuidade de 
CR$ 20.000,00 a ser cobrada através do Órgão. Subitem 4.5 – Proposta de São Vicente 
para Regulamento do Jornal “O Dirigente Espírita”. Houve várias manifestações. O Sr. 
André Luiz Galembeck, da 18ª UDE leu a conclusão da 18ª UDE, propondo, a final, que 
o regulamento proposto por São Vicente seja empregado com o documento inicial para 
discussão sobre a regulamentação. Após as manifestações, chegou-se a 3 propostas. 1ª) A de 
São Vicente, com regulamento para o Jornal, 2º) a da 18ª UDE, utilizando o regulamento 
de São Vicente com o subsídio inicial para as discussões; 3º) A proposta surgida pela fusão 
das propostas de Ribeirão Preto e Tupã utilizando como regulamento do jornal, o próprio 
regulamento e diretriz do Departamento de Comunicação. Todavia, antes de proceder a 
votação, houve sugestão da mesa que preside os trabalhos no sentido do próprio 
Departamento de Comunicação estudar a conveniência de criar regulamento ou não para 
o jornal. Colocada em votação, o CDE deliberou deixar para o Departamento de 
Comunicação verificar a conveniência de criar ou não normas e apresentar regulamento 
ou diretriz que norteia a elaboração do jornal. Item 5 – Palavra aos Órgãos. O Sr. Nedyr 
Mendes da Rocha, da UNIME de Campinas, comentou sobre o êxito do Simpósio de 
Espiritismo e Educação, reunindo muitos interessados no assunto e desejou um Feliz Natal 
a todos. O Sr. José Antônio Luiz Balieiro, da UNIME de Ribeirão Preto, comentou que no 
dia 07/12/91, o CRE de Ribeirão Preto comemorou 500ª reunião. O Sr. Amílcar Del 
Chiaro Filho, da UNIME de Guarulhos, encareceu a necessidade de solidariedade e apoio 
a Rio Preto com a moção de apoio e desagravo ao Dr. Ricardo Fozanelli. Colocada em 
votação foi aprovada por unanimidade a moção de apoio, solidariedade e desagravo ao Dr. 
Ricardo Fozanelli. O Sr. Paulo Pereira da Costa, do Instituto Espírita de educação, propôs 
comunicar a todas as federativas da FEB esta moção de apoio e solidariedade, ampliando-a 
a nível nacional. O Sr. Antônio Cesar Perri de Carvalho, Presidente, informou que ao saber 
do ocorrido em Rio Preto, entrou em contato com o Dr. Ricardo Fozanelli e colocou toda 
a Diretoria da USE a sua disposição. Informou também que mandou telegrama ás 
autoridades. Informou que o Dr.  Ricardo Fozanelli pediu demissão da CRE e UNIME de 
São José de Rio Preto, que não foi aceita pelos confrades. Houve manifestação da sociedade 
local apoiando o Dr Ricardo. O dano moral permanece e no momento atual, a 
manifestação de apoio e solidariedade do CDE, órgão estadual de decisão da USE é muito 
importante. O Sr. Paulo Pereira da Costa, do Instituto Espírita de Educação, enfatizou que 
o movimento espirita passa, na atualidade, por período de grandiosidade e autoria, o que 
desperta e acirra o ânimo das correntes adversas contra o Espiritismo, encarecendo que é 
necessário muita cautela. O Sr. Domingos Mociano, da 12ª UDE, informou que recebeu 
intimação da Telesp para não usar o telefone de uso residencial para atender a assuntos 
ligados ao Espiritismo, tendo respondido a Telesp á altura, e que continuará a usar o seu 
telefone como melhor lhe conviesse. O Sr. Lourenço Rendesi Junior, da 9ª UDE, informou 
com satisfação que o jornal “Aliança” completa o 50º anos de existência e teceu elogios ao 
Vice Presidente do CE Ramatis, que prossegue publicando o jornal atendendo ao tríplice 
aspecto da Doutrina Espírita, com a mesma orientação e lisura de quando foi criado. O Sr. 



 

 

José Roberto Panciera da UNIME de Mogi Mirim agradeceu aos presentes pela criação do 
CRE de Mogi Mirim e reafirmou a disposição e empenho na obra de unificação. O Sr. 
Miguel de Píer da UNIME de Tupã, informou que o 8º Espirarte foi realizada com pleno 
êxito, tendo sido muito concorrido, com expressiva participação de expoentes do 
movimento espírita, enfatizando que eventos dessa natureza devem ser cada vez mais 
incentivada, diversificando os e divulgando os para a pujança e fortalecimento do 
movimento espírita. O Sr.  Messias Antônio da Silva da Liga Espirita do Estado de São 
Paulo, informou que a Liga Espírita passa por modificações e alterações no prédio e 
instalações onde tem a sua sede, divulgando também os trabalhos realizados por aquela 
sociedade. Informou que a USE pode contar com a colaboração da Liga Espírita. O Sr. 
Dorvanil Ferreira Cordeiro, da UNIME de Bebedouro, informou que naquela UNIME 
estará sendo promovida a 10ª CONRESP, e convidou os presentes.  O Sr. Presidente 
agradeceu a colaboração de todos e parabenizou os presentes pela tomada de decisões 
importantes para continuidade da reforma estatutária e pelo bom andamento da reunião. 
Acusou a presença do Sr. Altivo Ferreira, nosso representante na FEB. O Sr. Paulo Roberto 
Pereira da Costa, do Instituto Espírita de Educação, comentou com visível emoção sobre a 
reaproximação efetiva da USE da FEESP, enfatizando que o movimento espirita brasileiro 
lucra muito com a união USE – FEESP. Lembrou Adolfo Bezerra de Menezes que falara 
que a união fraterna tornar se á pela união das orações. Representando o pensamento dos 
presidentes enfatizou que gostaria de ver a FEESP e a USE juntas e solicitou a Dra. Júlia 
levar recomendações e vibrações de carinho e compreensão e entendimento aos colegas da 
FEEP. Relembrou que em ocasiões anteriores foram feitas tentativas de aproximação, que 
restaram infrutíferas e em algumas oportunidades, foi a USE e não a FEESP, quem abriu 
mão ao entendimento com o evento conjunto da FEESPIRITA/91 e USE foram 
consolidados á aproximação da FEESP e USE e lembrara que acima das Casas existe a 
Causa e que o Presidente da DE da USE entendeu perfeitamente esta posição. Parabenizou 
a USE através dos seus órgãos e a Dra. Júlia pelos bons resultados que estão ocorrendo. O 
Sr. Altivo Ferreira, da FEB, manifestou que a FEB se fez presente participando dos 
entendimentos sobre a realização da FEESPIRITA/91 e formulou que aguarda-se, 
jubilosamente e que a FEESP e USE caminhem juntas na Unificação do movimento 
espírita. A Dra. Julia Nezu de Oliveira da FEESP afirmou que é muito gratificante participar 
desta reunião. Esteve aqui participando aqui do Conselho Deliberativo somando esforços 
para o movimento espírita. Enfatizou que cada qual tem as suas opiniões e não podemos 
deixar que estas divergências venham a prejudicar o bom andamento dos entendimentos e 
participação fraterna. O Sr. Presidente retomando a palavra agradeceu a presença e 
colaboração de todos, desejando que retornem bem a seus lares e um ano novo bastante 
profícuo. Em seguida passou a prece final solicitando a Dra. Julia Nezu de Oliveira da 
FEESP que a proferisse dando, após a prece, a reunião por encerrada, ás 13:15 horas. Eu, 
José da Silva Bueno Neto, 2º Secretário, lavrei a presente Ata que será discutida na próxima 
reunião e assinada pelos presentes, se aprovada. 
 
São Paulo, 8 de dezembro de 1.991. 
 
Post Scriptum: O Centro adeso referido às fls.  19 verso e que o CDE aprovou a autorização 
para a DE da USE fazer a cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado em 
Guaianazes na Rua Amâncio de Moura, nº 12, Vila Minerva, lotes 39 e 40 da quadra 6, 
classificação fiscal 115.069.0001-0-contribuinte- é o Centro Espírita Antônio José de Souza 
CGC 55.703.862/0001-72. 






















