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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

07 e 21 de Janeiro
04 e 25 de Fevereiro

11 e 25 de Março
08, 09 e 22 de Abril

12 e 27 de Maio
07, 10 e 24 de Junho

08 e 22 de Julho
12 e 26 de Agosto

09 e 23 de Setembro
14 e 28 de Outubro

11 e 25 de Novembro
09 de Dezembro



Ata # 12 - 07 de janeiro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 12ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 7 de janeiro de 1991. Aos sete 
dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20 hs. na sede social, da 
entidade, á Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo realizou a DE/USE mais uma 
reunião ordinária, cuja presença está registrada em livro próprio. Página preparatória lida 
por Evany e prece a seguir, por Sander. Palavras do Presidente – 1) Congresso Espírita a ser 
promovido pela FEESP – conforme deliberação anterior foi enviado oficio a FEESP, de 
apoio, e encaminhada cópia á FEB para que esta se informasse deste apoio. A primeira 
reunião da Comissão Central Organizadora deste evento será no começo de fevereiro e a 
FEESP nos informará a data para que nossos representantes possam estar presentes; 2) 
Reunião em Araçatuba – Estando naquela cidade participou de reunião do CRE daquela 
região. Entre outros assuntos tratados, destacou-se a questão de sua área de ação que é 
muito grande. A questão será posteriormente encaminhada a USE para um 
dimensionamento melhor. Farão realizar também na época do carnaval, uma reunião 
regional que esperam poder contar com representantes das várias cidades daquela imensa 
região. Expediente – Expedidas:  -!) da DE, aos órgãos da USE, resumo das nossas atividades 
e informações sobre o Congresso Estadual Espírita e participação da USE na Comissão do 
Congresso FEESPIRITA/91; 2) Carta da DE as pessoas indicadas para compor a Comissão 
Central Organizadora do 8º Congresso Estadual Espírita. Também se convencionou que a 
primeira reunião desta comissão será realizada dia 27.1.91 na sede da USE; 3) da 
SG(Secretaria Geral), convocação para reunião geral dos departamentos, para o dia 27.1.91; 
4) da SG para a 3ª UDE enviando ficha cadastral e carta de união da C.E. José Menezes de 
Alencar, para análise; 5) circular da S.G. a Imprensa Espírita com informações da USE; 6) 
Carta da Sra. Hildaiza P.R. Garcia, Santa Bárbara do Oeste enviando formulário para 
reativação da UNIME daquela cidade; 7) da S.G. á UNIME de Bragança Paulista enviando 
material de atualização cadastral. Recebidas - : 1) da FEB, informando recebimento de nossa 
correspondência, referente a realização do Congresso FEESPIRITA/91; 2) do Sr. Amélio 
Fabbro, solicitando o a utilização da sede da USE para o dia 2.2.91; 3) da UNIMEI 
Indaiatuba, solicitando reconhecimento dessa UNIME junto ao CDE, com  remessa da ata 
de sua constituição; 4) convite para o 4º Encontro Estadual sobre divulgação do Livro 
Espírita, no Centro Espírita André Luiz, na cidade de Patos (MG) em 7.3.91; 5) do CEJEL 
– C.E. Jesus no Lar de Santo André, informa sua diretoria eleita em  1.12.90; 6) da FEEGO 
– convite para o Congresso Estadual Espírita, de Goiás para fevereiro /91. Envia também 
boletim de suas atividades. Uma possível participação de representante da USE, neste 
Congresso decidiremos na reunião de 28 do corrente. ÁREA SOCIAL – Assessoria de 
Comunicação. (Departamento) O companheiro Ivan Rene Franzolim, assumindo esta 
Assessoria  apresentou planos;: 1) Estudar o estatuto social; levantar a agenda de reuniões 
e eventos da USE; 3 – levantar o cronograma da USE; 4 – Levantar as funções básicas de 
cada entidade; 5 – Levantar os formulários em uso, estoque e a finalidade; 6 – Conhecer o 
processo padrão de um Centro associado; 7  - Levantar os produtos e serviços e vantagens 
que a USE proporcione; 8- Realizar entrevistas com Dirigentes de Casas Espíritas, 
associadas e não associadas; 9) Conhecer o  material de apresentação da USE; 10) realizar 
pesquisa via questionário, com  os dirigentes de casas espíritas; 11- Realizar pesquisa de 
subsídios aos Centros; 12- Realizar uma reunião tipo “brainstorming”, com os participantes 
da DE; 13- Assessoria de Imprensa; 14- Desenvolver projeto para confecção de novo folheto 
de apresentação da USE; 15- Criar um instrumento de comunicação interna da DE; 16-  



Criar um método informal de comunicação da DE; 17- Desenvolver um projeto de 
sugestões; 18- Realizar palestras  com os participantes da DE; 19- Desenvolver projeto de 
Agenda Espírita da USE, para 1992; 20- Elaborar projetos para criação de vídeos; 21- 
Apresentar proposta de reforma do auditório; 22Desenvolver  estudo para aluguel de bens 
para os Centros; 23- Estudar a viabilidade de realização de uma cooperativa de compra de 
materiais de consumo; 24 – Criar campanhas; 25- Adquirir um microcomputador, 
preferencialmente por  doação; 26- Cursos: realizar diversos que  auxiliem os Centros em 
suas necessidades;27- Campanhas: promover e reativar Campanhas; 28- Eventos: realizar o 
Veicon (Encontro dos Veículos de Comunicação ligados a USE) e o I SECOM (Simpósio 
Espírita de Comunicação). Fez comentários gerais. Disse também que representou a USE 
na apresentação de “Espiritismo” Via Embratel, no auditório da Embratel, em S. Paulo, 
onde esteve com apenas uma pessoa e teceu algumas críticas que achou oportunas. 
Tesouraria – 1) A Livraria irá expedir até o final do mês mala direta para o Centros Espíritas 
para aumentar o número de clientes, visando rebater a possível queda de vendas; 2) Foram 
impressos cartão de visita para a USE, principalmente para uso da Livraria; 3) Há solicitação 
de venda de cópia da fita de vídeo da palestra de Divaldo Pereira Franco, feita em 14.6.87, 
nas comemorações dos 40 anos da USE. A fita de vídeo foi passada ao Ivan Franzolim para 
fazer a edição e cópias; Éder Fávero sugere que após a edição de nº 3 do “Dirigente Espírita”, 
seja feita uma reunião para avaliação do jornal; 5) Éder Fávero irá solicitar ao Depart. Do 
Livro orçamento para reedição do livro “O Espiritismo e os Problemas Humanos”; 6) Com 
relação ao “Dirigente Espírita” ficou de fazer a complementação da expedição do nº 2, por 
S. José do Rio Preto; 7) A próxima edição, nº 3 será feita com 5.000 exemplares; 8) Será 
feita uma proposta para divulgação da Campanha “Comece pelo Começo” em fita k-7; 9) 
Enfatiza-se a necessidade de um funcionário para a livraria. Quem conhecer alguma pessoa 
com possibilidade que faça a indicação. Diversos – a) Recebemos de companheiros o livro 
“Uma Nova Alvorada”, de Sérgio Lourenço; b) da Associação Espírita de Leiria recebemos 
correspondência com referência ao jornal “Dirigente Espírita” e desejam comprar livros. A 
primeira remessa será feita a título de cortesia, quando remeteremos informações para suas 
aquisições futuras; e) o salão será cedido para o Sr. Amélio Fabro no dia 3.3.91 para que o 
companheiro realize, por S. Paulo, reunião de pessoas vinculadas ao “Divulgador e o Livro 
Espírita”, que tratarão das FLEs, BLEs, e CLEs. Solicita também que o almoço seja feito 
por pessoas do CRE/S. Paulo. Quanto a isto entrar-se á em contato com aquele órgão; d) 
Tendo em vista que para a reunião do CDE do dia 10 de março não há nenhum assunto 
deliberativo de urgência, resolveu-se suspender aquela reunião marcando para aquela data 
apenas uma reunião com todos os presidentes de CRE, bem como com seus assessores. 
Para tal, a S.G. enviará comunicado aos órgãos; e) ficou alterada a representatividade da 6ª 
UDE, que agora se compõe por efetivo – Abílio Rodrigues Braga; suplentes – Ruy 
Ermelindo Nogueira Barbosa e Carlos Augusto Krespi., tendo em vista Attílio Campanini 
e Carolina Flor da Luz Matos, fazerem parte da DE; também a 14ª UDE indicou os 
companheiros Domingos Ferri Filho e  Joaquim Soares e suplente para substituir Sander 
Salles Leite e Odilon Pereira Negrão que foram eleitos para a Diretoria Executiva; A prece 
encerrou a reunião. De tudo para constar, lavrei a presente ata que lida e aprovada será por 
quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 7 de janeiro de 1991. 
 
Evany Figueira – 3º Secretário 
 













Ata # 13 - 28 de janeiro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 13ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 28 de janeiro de 1991. Aos vinte 
e oito dias de janeiro de hum mil novecentos e noventa e um, ás 20 hs. na sede da USE á 
Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, bairro de Santana, em S. Pulo, realizou a DE/USE sua segunda 
reunião ordinária do mês com a presença dos diretores que assinam o Livro próprio com a 
leitura da Página Evangélica “Não Basta Ver” do Livro Vinha de Luz, pelo Bueno, o 
companheiro Atílio em seguida a fez a prece abrindo a reunião. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE – Reportou-se a comissão organizadora do 8º Congresso Espírita Estadual 
dando informações do que se trata de uma reunião inicial. 1) A capacidade e Ribeirão Preto 
de recepção de participantes vai até 1200 pessoas;; 2) Serão promovidas 2(duas) reuniões 
prévias simultâneas por região – 1ª reunião prévia: 4 de agosto(domingo) cuja proposta será 
feita na reunião com os CREs,  assim desdobrada – 1ª região: S. José do Rio Preto/Ribeirão 
Preto; 2ª: Araçatuba/Bauru; 3ª: Presidente Prudente/Marilia; 4ª: Sorocaba/Campinas;5ª: 
Vale do Paraíba/Litoral Norte(Taubaté)/Cachoeira Paulista) 6ª: São Paulo/Vale do 
Ribeira/Litoral Sul(São Paulo/Santo André)/Santos). Na pauta desta reunião entre outros 
assuntos tratar-se-á: vídeo sobre o Congresso (pela Comissão Organizadora), textos para 
provocar debates, informações gerais. Membros da comissão organizadora irã aas prévias. 
2ª reunião prévia: 2 de fevereiro de 1992, cuja pauta ainda será definida. 3) Outras 
providências: Temário- 1) A UNIME Ribeirão Preto prepara estudo sobre itens do 
programa;2) Solicitar estudo semelhante ao DOD e Depto. de Comunicação: 3) Aguardar 
prazo de 90 dias para recebimento de sugestões sobre os itens. Secretaria – será uma em 
Ribeirão Preto (com Fernando) e outra da USE (com Denise ou outra pessoa). Recursos – 
Iniciais serão lançados pela UNIME de Ribeirão e eventualmente pela DE = haverá 
promoção em Ribeirão para arrecadação de fundos; Inscrições serão feitas após out/91; 
Próximas etapas de trabalho: a) reunião da comissão organizadora e lançamento oficial do 
Congresso, em Ribeirão Preto, dia 3.3.91, ás 10 hs. b) reunião dos CREs para envolvimento 
deles nas providências das prévias; impressão dos papéis do Congresso. AREA 
ADMINISTRATIVA – Dep. De Finanças: Par aquisição de um computador para a USE 
propõe-se adquirir empréstimos de terceiros e ressarci-los posteriormente através de BTNs. 
Aprovado. ÁREA SOCIAL (Éder) –Assessoria de Imprensa: Dentro do plano 
anteriormente traçado ofereceu informações, esclarecendo ainda sobre edição e cópias e 
fitas de vídeo; Dep. Do Livro: Reportou-se aos estudos para a reedição do livro” O 
Espiritismo e os Problemas Humanos”, do Deolindo Amorim, sobre questão do preço e 
prazo para orientar estudos da Tesouraria.  Dep. De Comunicação:  Recebeu também conta 
para pagar a respeito do projeto “Espiritismo via Embratel”. O Dept. Estudará a validade 
de semelhante solicitação. ÁREA DOUTRINÁRIA – DOD; Perry informou sua conversa 
com o companheiro Abel sobre edição de apostilas preparadas por aquele departamento e 
ouviu propostas de encaminhamento de sua edição. Devido a certos pormenores 
doutrinários a edição se fará em caráter reservado para pessoas ou grupos que o desejarem, 
ensejando que se faça novos e melhores estudos sobre o material levantado. Dep. De 
Educação: Seminário sobre a Família – será realizado na cidade de Presidente Prudente nos 
dias 27 w 28 de abril, quando se abordará temas baseados em AIDE, DROGAS E 
HOMOSSEXUALISMO. Curso DE Preparação para Expositores – Já estão previstos para 
Presidente Prudente, dias 23 e 24 de março; Lorena, dias 27 e 28 de abril e Araçatuba, dias 
25 e 26 de maio. O curso de preparação para expositores será orientado pelo companheiro 
Adão Nonato de Oliveira.  DIVERSOS: a) Elfay reassume seu cargo na diretoria e aborda 



algumas questões dos assuntos em pauta e dá outras informações; b) a ata do CDE do dia 
2.12.90 é apresentada. Será estudada por alguns membros da diretoria e alterada no que 
for preciso para ser enviada aos órgãos. EXPEDIENTE -  Expedidas: 1) da SG (Secretaria 
Geral), suspendendo o CDE e março e convocando reunião com  presidentes de CREs; 2) 
apresentando Nivalci M. Ferreira pelo DM/USE junto a COMMERJ da USEERJ. 
Recebidas: 1 Relatório da reunião do CRE/SP, de 20.1.91: 2) da FEEAC – Federação 
Espirita do Estado do Acre, informando eleição de sua diretoria; da Distribuidora Nova 
Vida Ltda., solicitando relação de endereço das sociedade unidas; 4) da 12ª UDE, carta de 
união C.E João Silva situado na Edgar Pereira, 135 – Vila Guarani; 5) da Livraria Espírita 
Nosso Lar, exemplar de seu Vade Mécum sobre alcoolismo. GERAIS – a) Éder Fávaro se 
manifesta: remessa jornal Dirigente Espírita, houve aumento de postagem, a remessa do nº 
3 está atrasada, mas ainda se fará através dos companheiros de S. José do Rio Preto. Está se 
fazendo estudo para aumento de assinaturas e deverá ser feito uma avaliação de sua edição, 
inclusive verificação sobre a questão do nome (se Unificação ou Dirigente Espírita b) Um 
dos diretores da FEEGO propõe que a USE adquira mais 600 livros “Um dia em 
Jerusalém”, por CR$ 250,00 em nova impressão que se fará. A proposta foi recusada, tendo 
em vista compra anterior se encontra encalhada em nossa distribuidora. C) no dia 20.1.92, 
a USE esteve representada na palestra de Divaldo Pereira Franco, na FEESP através do 
companheiro Éder. d) De 18 a 21.12.91Ildelfonso doo Espirito Santo, da Bahia, estará em 
S. Pulo. Quer falar com o pessoal da Use para trocas de ideias, inclusive para transmitir 
notícias da Bahia. E) O psicólogo Ricardo Mazoneto se propõe a fazer seminário sobre o 
tema médium (inclusive com pesquisa) sob a égide da USE. f) Estudos sobre Boletins 
deverão ser levantados após a reunião de fechamento de mais um número do jornal. g) 
Fitas de vídeo “Comece pelo Começo” estão em estudo sua edição. Odilair: Deverá fazer 
estudos para reforma e manutenção da parte elétrica do prédio e que está fazendo 
levantamento para compra de ventiladores para a sala de reuniões do CDE. Atílio informa 
a realização pelo CRE Santo André, na cidade de São Caetano do Sul do I Seminário sobre 
Obsessão e Desobesessão com Divaldo Pereira Franco, com base no livro Loucura e 
Obsessão, de Manoel Philomeno de Miranda, psicografia de Divaldo P. Franco. A prece 
final foi feita pelo companheiro Evany. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida 
e a cada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 28 de janeiro de 1991 
 
Evany Figueira - 3º Secretário. 
  
 











Ata # 14 – 04 de fevereiro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 14ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 4 de fevereiro de 1991. Aos 
quatro dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20,30 hs na 
sede da USE à Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, S. Paulo, estiveram presentes os 
seguintes diretores da USE, Antonio Cesar Perry de Carvalho, Carlos Teixeira Ramos e 
Evany Figueira, que a vista da ausência dos demais companheiros impossibilitados de se 
locomoverem devido a fortes chuvas que caíram na capital, se limitaram a diversas 
informações de cunho geral. PALAVRA DO PRESIDENTE – a) Jornal Dirigente Espírita 
será colocado a venda, pelo preço de CR$ 70,00 o exemplar em três livrarias de São Paulo 
– Nosso Lar, Boa Nova e União. O Jornal será entregue por CR$ 56,00 e será na quantia 
de 10, 30 e 20 exemplares respectivamente para cada livraria; b) AREA SOCIAL – 1) Dep. 
do Livro. As informações iniciais não se situaram exatamente neste departamento, já que 
se referiu a presença do companheiro Perry na reunião do Divulgador do Livro Espírita, 
que deu-se no dia 2.2.91, na sede da USE, por solicitação do companheiro Amélio Fabrão 
Fabbro Filho. Disse de um modo geral do andamento da reunião e do interesse daqueles 
companheiros em se situarem na área da unificação. Para tanto estarão presentes na 
reunião com os presidentes de CDE no dia 10 de março, na sede da USE. Deverão mandar 
representantes para entendimentos quando da reunião da DE de 25 do corrente. 2) Haverá 
um encontro de divulgadores do livro espírita dia 11.5.91 em Bauru. A USE possivelmente, 
esteja presente pela área do livro; 3) Folder do Ato de Fé de Barcelona para divulgação. 
Para se levantar gastos com esta edição ficou convencionado que o Dep. do Livro deverá 
haver em entendimento com o companheiro Carlos; 4) Comemoração dos 130 anos de O 
Livro dos Médiuns. Cartazes de divulgação, estudos para se colocar onde e também com 
relação a sua remessa para os órgãos. DIVERSOS – 1) Ildefonso do Espírito Santo que 
estará em S. Paulo (é companheiro da Bahia) deverá estar em reunião com os companheiros 
da USE dia 19.2.91, terça-feira, às 20 hs. Companheiros da AJE também deverão estar 
presentes. Convencionou-se também que o fechamento da edição do jornal espírita da USE 
poderia se fazer às 18 hs do mesmo dia. 2) Reuniões em comissões anteriormente formadas 
para conclusão de trabalhos deveriam ser feitas – com Waldemar Fabris, do Dep. de 
Finanças, com a comissão que promoveu arrecadação urgente para saldar dívidas de edição 
do jornal Unificação e Meu Jornalzinho, com o Bueno e outros companheiros, etc. a fim 
de dar um apoio mais claro as necessidades financeiras da USE. 3) Perry também esclareceu 
que esteve conversando com o companheiro Abel sanando dúvidas quanto a edição das 
apostilas elaboradas pelo DOD. 4) Sobre o Jornal Dirigente Espírita: Como ficou 
convencionado no início de sua edição, depois de um certo tempo se faria uma consulta 
ao estado sobre o interesse da continuidade de sua edição. Esta consulta pensou-se me fazer 
junto com o 4º número do jornal. Seria enviado questionário apenso aos Centros Espíritas. 
Todavia, poderiam esbarrar nas orientações do correio para efetivação desta medida. Pensa-
se, pois, em fazer em separado e com urgência (até fins de março) para instruir a pauta do 
CDE de junho. O questionário deverá ser respondido só pelos órgãos. 5) Em reunião 
registrou-se que companheiro de São Paulo propôs a utilização de chácara de sua 
propriedade, por companheiros da USE para reuniões festivas e de confraternização. Como 
a pessoa está achando ter havido desinteresse de nossa parte, ficou de o mesmo ser 
informado de que toda utilização que o CRE/S. Paulo já está fazendo daquele local é como 
se a própria DE/USE o estivesse fazendo. 6) Abordou-se a questão de atas do CDE e outras, 
que na medida das possibilidades deverão ser atualizadas, 7) Postagem do jornal por S. José 
do Rio Preto. Embora tivesse havido aumento da postagem, ainda a remessa deveria ser 
feita por aquela cidade e não só com esta despesa, mas com outras que eventualmente 



pudesse haver, a tesouraria deveria se compromissar. Nada mais foi feita vibração pelos 
presentes em caráter intimo encerrando a reunião. De tudo para constar lavrei a presente 
ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 4 de fevereiro de 1991. 
 
Evany Figueira – 3º secretário  
 











Ata # 15 – 25 de fevereiro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 15ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 25 de fevereiro de 1991. Aos vinte 
e cinco dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20,00 hs na sede 
da USE, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE mais uma reunião 
ordinária, com as presenças que constam no livro próprio. “Sem desfalecimento” foi a página 
do livro “Vinhas de Luz” lida pelo Elfay preparativa da prece proferida pelo Attílio. Com a 
presença de Amélio Fabrão Fabbro Filho do Divulgador do Livro Espírita, para falar a respeito 
da reunião havida na sede da USE dia 2.2.91 e dos BLEs, FLEs e CLEs passou-se a palavra a 
ele. Disse: que a divulgações do livro espírita deve ser inserida no contexto do movimento 
espírita e não deve ser considerada dissociada deste e de outros movimentos de nossa atividade. 
Assim o livro espírita deve ocupar o espaço que merece, inclusive para divulgar a própria 
doutrina. O Livro Espírita serve sempre quando a pessoa quiser podendo ser seu 
esclarecimento, seu orientador e seu consolo. Que a atividade com o Livro Espírita une os 
trabalhadores, a família espírita e expande o movimento – citou o exemplo de Sertãozinho
  onde o movimento espírita cresceu na cidade com melhor possibilidade de orientação 
aos interessados e a recente feira do livro espírita de Belém, onde os companheiros puseram 
.... 11.000 livros para venda e venderam 10.700, onde mais de 63 Centros Espíritas 
participaram com a presença de 700 pessoas trabalhando. Que se pudesse aproveitar a estrutura 
da USE através de seus órgãos, CREs, UMEs, UNIMEs e UDEs este movimento poderia 
ganhar uma amplitude maior não só divulgando a doutrina e o próprio livro como oferecendo 
condições de que se dinamizasse mais o próprio movimento espírita atendendo melhor e mais 
condizentemente todos. Que o movimento de divulgação do livro espírita se pudesse se 
regionalizar provavelmente, poderia oferecer melhor resultados e nesse caso, os CREs 
poderiam ter papel preponderante e citou o exemplo do triangulo mineiro onde semelhante 
processo vem se realizando de maneira intensiva para proveito geral. O Departamento do Livro 
de CREs poderia ser o incentivo aos departamentos de livros das UMEs e UNIMEs e UDEs e 
citou o exemplo de Ponta Grossa onde a URI é a realizadora da FLE na região com o apoio de 
todas as cidades daquela parte do estado do Paraná. O trabalho regional possibilita maiores 
proveitos devido ao conhecimento pessoal dos envolvidos na divulgação do livro espírita. Veja-
se o exemplo de MS onde a Federação daquele estado e a União Espírita Matogrossense 
sentaram pela primeira vez juntos para estudar a divulgação do Livro. A USEERJ e União 
Espírita Mineira tem bom trabalho de divulgação do livro que oferece um bom proveito ao 
trabalho de união. É claro que estas campanhas muitas vezes não sensibilizam a todos, 
provavelmente, muitos CREs do estado poderão não participar, mas seria conveniente a 
tentativa de penetração nestas áreas, pois as estruturas que possam ter poderiam ser de muita 
utilidade para a divulgação do livro espírita. Em face disso os Divulgadores do Livro Espírita, 
por intermédio do companheiro Amélio foram convidados a participar da reunião com os 
presidentes de CREs, dia 10.3.91, na sede da USE. Evany também se manifestou e disse que 
as pessoas das várias cidades, talvez, não façam este movimento porque não saibam faze-lo. O 
companheiro Amélio disse que os Divulgadores do Livro Espírita estão prontos a irem a todas 
as cidades para as primeiras informações e incentivos e estarem com todos nestes primeiros 
momentos até que estas pessoas possam caminhar por conta própria. Destacou atividades de 
vários companheiros de São Paulo onde eles estão auxiliando na realização das primeiras FLEs. 



Amélio se compromissou a se engajar no trabalho da USE, neste campo e deverá trazer para a 
reunião do dia 10.3.91 subsídios de registros que possam favorecer o interesse geral dos 
companheiros. Também foi destacado o apoio e a divulgação do IDE para a realização das 
FLEs. Após a retirada do companheiro Amélio foi lida e aprovada a ata da reunião de 7 de 
janeiro. Expediente – Recebidas: 1 CVV Centro de Valorização da Vida. Assunto: Folheto 
explicativo de seus objetivos. 2) UNIMESA (União Municipal Espírita de Santo André). 
Assunto: calendário anual de suas atividades para 1991. 3) LICESP/ Jornal Abertura. Assunto: 
programa do II Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita em 16, 17 e 18 de agosto de 1991. 
4) USEERJ (União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro). Assunto: programa 
do VI CEERJ Federação de Equipe na Casa Espírita. 5) CRE Campinas. Assunto: Convocação 
para a participação na Zonal Bloco B, dia 24.2.91, em Campinas. 6) 18ª UDE/S. Paulo. 
Assunto: proposta/sugestão para realização de cursos na USE, aos sábados. 7) FEB. Assunto: 
cópias de ofícios participação USE/FEB na ..... FEESPIITA/91. 8) FEB. Assunto: 
Correspondência dos “Legionários de Maria”, de Jacareí, discorrendo sobre APOMETRIA. 
Para estudos encaminhar ao CRE/Taubaté. 9) IELAR. Assunto: envio de apostilas sobre 
Evangelização Infantil para aprovação do Departamento. 10) Sr. Raphael Gurgel. Assunto: 
Solicitações de nomes de oradores para palestras na Penitenciaria do Estado. Para o SAE, 
através de Maria Aparecida Valente para indicação de alguns nomes iniciais e levantamento 
posterior para melhor informar o sr. Gurgel. 11) CRE/S. Paulo. Assunto: relatório de reunião 
do CRE em 17.2.91. Apresentação também do folheto de divulgação para o curso de formação 
de dirigentes   de Centros Espíritas com inicio previsto para o dia 27.2.91. Palavras do 
Presidente – a) Congresso FEESPIRITA/91, as reuniões estão sendo realizadas mensalmente, 
inclusive com a participação da USE, e deu algumas informações. As inscrições serão pessoais. 
b) Confraternização Regional do CRE/Araçatuba. Esteve presente na mesma com o Eder e o 
Moacir (DA). Destacou a presença de +/- 400 pessoas participantes e disse do proveito que 
todos puderam ter com a realização. c) 8º Congresso Espirita Estadual – dia 3.3.91 se fará o 
lançamento do Congresso na cidade de Ribeirão Preto, às 10 hs, com a presença da Comissão 
Central Organizadora e com programação já delineada; d) Na reunião da DE de 4.2.91, 
estiveram presentes apenas alguns companheiros, impedindo a presença dos outros a chuva 
torrencial que caiu na cidade. Em face de ausência de quase todos os diretores reforçou algumas 
informações dadas naquela ocasião que consta de ata especifica; e) Pesquisa para edição de 
livro - para a edição do livro “O Espiritismo e os Problemas Humanos”, de Deolindo Amorin, 
o D livro verificou que o IDE para imprimi-lo cobra Cr$250,00 custo unitário para uma edição 
de 5.000 livros. Pretende-se editar também um caderno “Comece pelo Começo”, com edição 
de 5.000 exemplares, que sairia ao custo de Cr$50,00 cada unidade (caderno com 28 folhas). 
O assunto deverá ser estudado com a tesouraria, em face destes dois tópicos. Quanto a edição 
de um folheto “Auto de Fé em Barcelona” ficou autorizado o pagamento de Cr$15.000,00 pela 
sua edição; f) o sr. Wilson Garcia entregou os originais de seu livro “O Centro Espírita e sua 
História”, que o sr. Perry leu e o aprovou, passando ao sr. Carlos para opinar. Área 
Administrativa – solicitou o sr. Attílio que na reunião com os presidentes de CREs possa haver 
espaço para o Departamento de Finanças informar a remessa de prospecto para os órgãos e 
pessoas diversas para a formação de um quadro de mantenedores da USE. Para a formação 
deste quadro de colaboradores, que se pretende, seja de 1.000 pessoas já concedido o espaço 
pedido. Área Social – Departamento de Relações Públicas. Para realização do I VEICON está 
sendo solicitado a cessão do prédio do C. E. Manoel Bento, para dia29.4.91, a partir da 8,00 



hs.; Departamento de Artes. Para que se possa comercializar o livro contendo a peça teatral – 
“Seis autores em busca de um personagem”, pelo espírito Pirandello, através da mediunidade 
de Elifas Alves, está se pedindo o apoio da USE na oferta de cartazes para divulgação. 
Tesouraria – Já se fez a remessa dos recibos para a contribuição social/91, aos órgãos e deu-se 
em face de atraso na remessa, a prorrogação do prazo de pagamento até 31.3.91. O recebimento 
das taxas de inscrição para a COMJESP com conta no Banco Itaú para depósito. Conta com 
um saldo de +/- 1 milhão e 700 mil, que o tesoureiro está aplicando no OVER, embora sem 
orientação do DM. Também há alguma aplicação na administração da USE, importância que 
será retornada oportunamente. Gerais – Sugestão apresentada no andamento da reunião para 
oferecer melhores possibilidades ao dep. de relações públicas que está oferecendo para estudos 
da DE de um relatório com análises de sua divisão territorial, seria o de um levantamento, em 
caráter oficioso dos centros espíritas não unidos do estado. A reunião terminou com mais 
algumas considerações aos assuntos tratados após a qual fez-se a prece de encerramento. De 
tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito 
assinada. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3ª secretário. 















Ata # 16 – 11 de março de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 16ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 11 de março de 1991. Aos onze dias 
do mês de março de hum mil novecentos e noventa e um, em sua sede social à Rua Dr. Gabriel 
Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE mais uma reunião ordinária com a presença 
de seus diretores que assinaram livro próprio. A prece foi feita pelo companheiro Eder, 
enquanto atuava na direção em substituição ao presidente, cuja justificativa de ausência se 
prestou, Attílio Campanini. Justificativas de ausências também dos companheiros Elfay, 
Carolina e Ivan René Franzolim. Expediente. Recebidas: 1) da UNIME/CRE/Ribeirão Preto. 
Assunto: Jornal Unificação/Dirigente Espírita, solicitando inclusão na pauta de junho, do 
CDE estudo deste tópico: protesto contra a suspensão da reunião do CDE/março; 2) da 
UNIME/S. Vicente. Assunto: temas do Congresso Espírita/92; substituição do CDE março; 
suspensão do Unificação pelo Dirigente Espírita; 3) CRE/Santos. Assuntos: suspensão do 
CDE/março; 4) UNIME/Botucatu. Assunto: informa programa de atividades/91; 5) Grupo 
Espirita Allan Kardec/Natal (RN). Assunto: informa realização do I Fórum Espírita de Natal, 
de 19 a 21 de abril. Anexa cartaz e ficha de inscrição; 6) D. Comunicação/USE. Assunto: 
folheto de divulgação do I VEICON em 24.4.91. Tesouraria – Informou o orçamento da 
Editora IDE e de Gente de Propaganda Ltda. para uma possível reedição do livro de Deolindo 
Amorim, “O Espiritismo e os Problemas Humanos” e fez a comparação entre os dois 
orçamentos. O do “IDE” para uma edição de 5.000 exemplares e o de “Gente de Propaganda 
Ltda” para edição de 5.000 e 3.000 exemplares. Para uma edição maior é preciso uma boa 
divulgação de sua reedição. Quanto ao problema do fotolito já existente do livro em questão, 
o que poderá baratear a edição, como não se sabe onde possa estar, o companheiro Eder falará 
com o Cesar e o Nedyr tentando descobri-lo. Atas. Houve referências as do CDE de dez/90 
que ainda não estava pronta, solicitando-se presteza no seu andamento. A da reunião com os 
presidentes do CRE, ontem realizada foi apresentada aos presentes e será enviada aos CREs. 
AREA SOCIAL. Assessoria de Relações Publicas e Imprensa. Propôs e foi aprovado, que se 
convoque todos os departamentos e diretores para um treinamento de como viabilizar uma 
comunicação mais objetiva, internamente, que será realizada dia 8.4.91, a partir das 19,30 hs. 
D Artes. a) Para a divulgação de uma peça de Pirandello (espírito), a pessoa que a psicografou 
solicita apoio da USE para serem feitos 1.000 cartazes. A solicitação vai para as mãos do 
presidente, para decisão; b) ESPIRARTE. Com relação a edição de 1990, que deveria ter sido 
realizada na cidade de Santos e não foi por certos mal entendidos entre o Sr. João Duarte, 
presidente daquela UNIME, sr. Rogerio do DA/Santos e que por este motivo realizou-se na 
cidade de São Vicente, suscitou comentário controverso no jornal “Espiritismo e Unificação” 
da cidade de Santos. A vista disto será feito uma carta e se solicitará espaço idêntico naquele 
jornal para a informação correta; c) Quanto a realização do ESPIRARTE deste ano esperasse a 
confirmação de sua realização para a cidade de Araçatuba. Para esta confirmação deverá haver 
troca de cartas entre o DA e aquela cidade; d) O II FEMUIN – Festival de Músicas Infantis 
ainda deverá ser realizado na cidade de Araras por terem aqueles companheiros estrutura para 
tal realização; e) solicita apoio da DE através da tesouraria para a realização do show USE que 
se realizará inicialmente em São Paulo e posteriormente será levado ao interior. Estuda-se a 
proposta e como haverá ressarcimento posterior das importâncias é provável que o apoio seja 
dado. SAE (Maria Apparecida Valente) a) quanto aos encontros que se pretende realizar no 



interior ainda não recebeu nenhuma confirmação. A da região do Vale do Paraíba, 
provavelmente, realizar-se-á em set/91; b) Encontro sobre assuntos voltados para o Idoso. O 
assunto foi apresentado em Taubaté quando da realização da 35ª CONCAFRAS-PSE e deverá 
ser apresentado também na Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, da capital; c) 
estudou-se a elaboração de um vídeo para melhor desenvolver trabalhos com a gestante. Cada 
módulo deverá custar em torno de Cr$ 20.000,00 e será preciso a realização de 6 módulos, 
pagamento que poderá ser feito em 3 pagamentos, digo, prestações; d) será realizado um 
seminário na cidade de presidente Prudente sobre a família que deverá ser conjugado com a 
área de Educação. Assessoria de Imprensa (Fuchs). Dois eventos estão programados nesta área 
– um diz respeito aos órgãos de divulgação ligados a USE (será o I VEICON) e deverá ser 
realizado em fins de abril; o segundo o Simpósio de Comunicação Espírita, será realizado no 
2º semestre, e estará aberto a todos os órgãos de comunicação espírita. O I VEICON será 
realizado dia 28.4.91 na cidade de Guarulhos, com o apoio da UNIME e da Rádio Boa Nova 
daquela cidade, se não for possível, em outro local accessível. Será realizado também, como já 
está programado, treinamento para DE e departamentos, um curso/treinamento para viabilizar 
a comunicação interna. O CRE/São Paulo também fará simpósios nesta área sob sua 
responsabilidade. Gerais – A seguir estando presente o companheiro Jorge Rizzini, passou-se 
lhe a palavra para a exposição que o trazia àquela reunião. Disse do show de música mediúnica 
realizado em Amparo que foi um inteiro sucesso, e que contou om uma presença de +/- 1.800 
pessoas assistindo. Receberam convite de Campinas para levar este mesmo show naquela 
cidade e destarte pretendem levá-lo a outras cidades. Para que isto seja possível precisam do 
apoio da USE. Assim colocado, a distribuição dos ganhos na apresentação, seria dividido em 
três partes com +/- 30% para o grupo envolvido na realização, o Grupo Artístico de Amparo 
já devidamente montado e em condições de fazer a apresentação; 30% +/- para USE e a outra 
terceira parte para a cidade sede do evento. Na ocasião vender-se-ia o disco de músicas 
mediúnicas, que mandar-se-ia prensar novamente. Já se tem dois discos em condições de novas 
prensagens. Naturalmente que para tudo isto, é necessário uma prévia preparação – local, som, 
transporte de material e outros detalhes, efetiva divulgação do evento para que tudo saindo a 
contento possa ser um sucesso a realização. E mais, poder-se-ia dizer que todos teriam condições 
de algum ganho extra para suas atividades. No que tange ao grupo artístico de Amparo, para a 
sua manutenção, para a USE arrecadando importância extra para suas atividades 
administrativas e para a cidade que promoveria o evento para suas atividades quer de 
assistência, quer de divulgação. A proposta foi registrada e será devidamente estudada, 
principalmente pelo sr. presidente que hoje não estava presente. Após a exposição do 
companheiro Jorge Rizzini, como nada houve mais a tratar foi feita a prece e encerrada a 
reunião. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme se por quem 
de direito assinada. 
 
São Paulo, 11 de março de 1991. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3ª secretário. 













Ata # 17 – 25 de março de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 17ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 25 de março de 1991. Aos vinte e 
cinco dias de março de hum mil novecentos e noventa e um, em sua sede social, à Rua Dr. 
Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, às 20 hs., reuniram-se os diretores da USE que 
assinaram o livro próprio. Após a leitura da página “O Irmão” do livro Vinhas de Luz, foi feita 
a prece inicial. PALAVRAS DO PRESIDENTE – a) embora não fosse preciso o presidente 
referiu-se a diversas manifestações de órgãos a propósito da suspensão do CDE de março, que 
houvera sido aprovado pela diretoria conforme ponderações anteriormente registradas são 
aquelas que foram consideradas; b) também se referiu a pesquisa sobre o jornal 
Unificação/Dirigente Espírita, manifestando-se sobre as referências do CRE/UNIME Ribeirão 
Preto e outros. O assunto irá para a pauta da reunião do CDE de junho próximo. AREA 
DOUTRINARIA – Departamento de Educação (Celia Maria Rey de Carvalho) – a) referiu-se 
ao curso de preparação de expositores – em São Paulo: 1ª turma com 22 pessoas; organiza-se a 
2ª turma. O local onde está sendo ministrado as aulas para a 1ª turma é a sede da USE. O local 
para a 2ª turma o companheiro Adão Nonato de Oliveira está propondo a sua clinica, já que 
agora ele tem espaço para tal. Estudado o assunto a diretoria houve por bem não autorizar tal 
transferência, já que o curso é da USE e pretende-se que a entidade seja cada vez mais divulgada 
no meio espírita, o que não aconteceria se as aulas fossem dadas na Clínica daquele 
companheiro. As aulas da 2ª turma deverão começar provavelmente a partir de 95; b) curso 
sobre a família – continua seu desenvolvimento na sede da USE com bom andamento; c) 
Ensino Religioso na Escola Pública – semelhante assunto deverá ser estudado na reunião da 
Comissão Regional Sul, da FEB, que deverá dar-se em Curitiba, nos dias 27.28/4/91. Em face 
disto foi apresentado um trabalho com seus considerandos finais, pois, em face de tempo hábil 
para seu estudo dificilmente haveria condições para uma consulta a departamentos e órgãos da 
USE. Embora devesse ser levado ao CDE, uma posição final da DE seria tomada por aquele 
documento. Ainda assim, se alguns dos diretores desejasse poderia acrescentar alguma coisa 
até a próxima reunião da DE. Departamento de Orientação Doutrinária (Abel Glaser) – a) 
Referiu-se aos diversos trabalhos de consenso estadual que está sendo elaborado por aquele 
departamento. Embora possa haver ideias que não se ajuste bem, o apresentado o deverá ser 
pelo menos com a experiência de um CRE, para posteriormente chegar aos demais. Esta em 
síntese, a tramitação; b) Dois trabalhos estão em andamento – um sobre o passe, no que se 
propõe o uso de fluidoterapia em substituição àquele termo; o segundo sobre trabalhos 
doutrinários na Casa Espírita. Com relação, que foi feito pelo companheiro Natalino D’Olivo. 
Algumas pessoas se manifestaram contra a denominação proposta que o diretor do 
departamento levará para próxima reunião do departamento para discussão. Quanto ao 
segundo está ainda em fase de sistematização dos trabalhos apresentados; c) Também se pensa 
na reedição de alguns trabalhos anteriormente elaborados a respeito de todos estes assuntos 
ora novamente em debates; d) Os trabalhos já prontos serão divulgados em diversos tomos. O 
CRE São Paulo está se preparando para utilizar destas apostilas atuais, inclusive dos trabalhos 
que estão em fase de elaboração; e) O CRE/UNIME Ribeirão Preto está solicitando a 
realização de curso naquela cidade e região; f) O CRE/São Paulo que já está realizando cursos 
pretende no 2º semestre em seus trabalhos nesta área abrir algumas vagas para o interior. 
Departamento de Evangelização Infantil (Esmeralda de Luz Matos) – a) que estão realizando 



encontros no interior – já participaram de um no CRE Tupã, nos dias 16.17/3. Estiveram em 
São José do Rio Preto e nos dias 23.24/3 no CRE Sorocaba; b) referiram-se ao Curso de 
Preparação de Evangelizadores que está marcado para os dias 7.8/9/91 para ser realizado em 
Sorocaba com o tema central “literatura infanto-juvenil”, e de suas prévias, estas marcadas para 
diversas regiões do estado para o dia 19.5.91. Gerais: - a) ficou confirmada a reunião dos 
departamentos da USE para o dia 28.4.91. Todavia alguns departamentos não estarão 
presentes – o de Educação que estará na reunião da Comissão Regional Sul, da FEB, em 
Curitiba; o de Comunicação, Relação Públicas e Assessoria de Imprensa, que nesta data estarão 
participando do I VEICON; o Departamento de Evangelização Infantil que terá assuntos a 
serem discutidos na reunião da FEB será coordenado por outra companheira; b) a apresentação 
de assuntos a serem tratados nos módulos/subitens do 8º Congresso terá prazo de apresentação 
até o final do mês. Não foi recebido nenhuma sugestão até o momento; c) quanto ao 
treinamento que o departamento de comunicação fará com os diretores no próximo dia .... 
8.4.91 foi enfatizado sua importância. Desta forma todos serão convocados; d) em face de que 
dia 8.4 haverá apenas um treinamento para orientação em termos de comunicação interna da 
USE ficou marcada uma reunião extraordinária da DE para o dia 9. A segunda reunião do mês 
será realizada no dia 22.4; e) Elfay manifestou-se a seguir informando que esteve visitando a 
FERG levando o nosso abraço àqueles companheiros. Na visita à Casa Espírita onde já 
participou de suas atividades trouxe um abraço fraterno de seu presidente aos companheiros 
de São Paulo; f) quanto a pauta do CDE para o mês de junho será a mesma estudada e 
delineada na próxima reunião do dia 9; g) do Departamento de Mocidade recebeu a DE convite 
para participar da abertura da COMJESP – Confraternização de Mocidades e Juventudes 
Espírita do Estado de São Paulo, que dar-se-á na próxima quinta-feira (inicio dos feriados da 
chamada semana santa). Expediente Recebidas: 1) 9ª UDE. Assunto: proposta/sugestão para 
criação de uma biblioteca na USE; 2) DM/USE. Assunto: convite para a DE participar da 
abertura da 5ª COMJESP; 3) UNIME/Araçatuba. Remessa de boletim informativo de 
fevereiro/março; 4) 6ª UDE. Assunto: Programa do Ciclo de Palestras Espíritas de 8 a 23 de 
abril/91 (30ª SemEsp); 5) CRE/S. Paulo. Assunto: relatório/súmula da reunião de 24.3.91; 6) 
CRE/Taubaté. Assunto: ao DSAE/USE, atendendo correspondência do Departamento para 
realização de Encontro do SAE, naquela área; 7) CRE/Taubaté. Assunto: ao Departamento de 
Evangelização Infantil informando local para realização da Previa, dia 19.5.91 do Encontro 
Estadual de Evangelização Infantil; 8) FEB. Assunto: solicita endereço de “doadores em 
potencial” para campanha de fundos; 9) UNIME/Americana. Assunto: informa mudança de 
endereço da UNIME para correspondência; 10) UNIME/Rio Claro. Assunto: Mudança de 
endereço do C. E. André Luiz; 11) Luiz C. Batista de Moura/Indaiatuba. Assunto: Solicita 
remessa de 200 exemplares de Dirigente Espírita para FLE daquela cidade. Remessa de apenas 
10 exemplares; 12) UNIME/S. Caetano do Sul. Assunto: Remessa de contribuição social/91 
de C.E. daquela cidade; 13) UNIME/Santos – João Duarte de Castro. Assunto: Remessa de 
contribuição social 91 de C. E. da cidade e solicitação de remessa de ficha cadastral (rosa) de 
C.E. Expedidas: 1) convocação para reunião geral dos departamentos da USE, em 28.4.91; 2) 
convocação dos departamentos da USE para participar de reunião com a DE em 8 de abril; 3) 
circular dirigida a “Imprensa Espírita” com noticias da USE. A seguir foi feita prece de 
encerramento. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por 
quem de direito assinada. São Paulo, 25 de março de 1991. Assinatura (Evany Figueira) - 3ª 
secretário. 













Ata # 18 – 08 de abril de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 18ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 8 de abril de 1991. Aos oito dias 
do mês de abril de hum mil novecentos e noventa e um, em sua sede social à Rua Dr. Gabriel 
Pizza, 433, Santana, São Paulo, a partir das 20,00 hs., realizou a DE reunião ordinária que 
contou além dos diretores com os dirigentes e assessores dos vários departamentos que 
assinaram o livro próprio. A reunião esteve voltada para treinamento em área de comunicação 
a fim de atualizar as formas de atuação que se verifica no seio da USE para uma dinâmica 
melhor de aproveitamento dos recursos a disposição. A direção dos trabalhos esteve a cargo de 
Eder, em vista da ausência do presidente, por motivos profissionais. Denise fez a prece inicial. 
A palavra inicialmente esteve com o companheiro Luiz Antonio Fuchs da Silva do Dep. de 
Divulgação. Disse: 1) Tendo a USE instituído este ano, com o ano da comunicação, diversas 
atividades estavam voltadas para esta área de maneira efetiva. E uma delas seria a atualização 
de conceitos e postura dos diretores e dirigentes de departamentos para um aproveitamento 
melhor dos meios de comunicação a disposição seja de maneira interna, como externa; 2) 
Propôs três segmentos para debates: a) o modo de comunicação interna entre diretores e com 
os departamentos; b) verificação de como a comunicação do movimento espírita e da 
unificação está se fazendo, com adequação; c) se se pode utilizar convenientemente dos meios 
a seu alcance atualmente e de outros que possam ser sugeridos o aproveitamento; 3) Era preciso 
também observar: a) conteúdo técnico: o que se comunica – doutrina espírita; b) conteúdo 
político: como se comunica-se o órgão, os departamentos ou a própria USE como um todos, 
estão fazendo a comunicação de maneira adequada. Tudo sugere que com relação ao item 
inicial (conteúdo técnico) precisa ser feito uma atualização objetiva; 4) Meios de comunicação 
da USE hoje – possui o Jornal Dirigente Espírita; praticidade de seu uso voltado diretamente 
para o dirigente espírita; 5) Em termos de comunicação é também preciso mostrar competência 
– não só é preciso que se tenha, mas é preciso mostrar que se tem. Assim estaremos resgatando 
o que se faz; 6) No universo da comunicação useana, USE e departamentos devem ter seus 
espaços e ocupa-los efetivamente; 7) Inclusive, se houver certas visões questionáveis, ou se 
desejar que certos assuntos sejam debatidos junto ao movimento espírita aproveitar os meios 
de comunicação a disposição para debatê-los; 8) Assessoria de Imprensa e Jornal – necessidade 
da elaboração de um trabalho técnico em seu seio dos meios adequados para atingir a 
coletividade. Em seguida foi a vez do companheiro Ivan se manifestar. Assim o fez: 1) Iniciou 
referindo-se a m fato que se deu em mais empresa do Japão, como exemplo, para destacar que 
do mais ínfimo empregado ao mais graduado todos fazem parte da firma. Assim também deve 
ser com a USE, todos fazemos parte dela, e por ela devemos zelar; 2) Em Relações Públicas, 
este relacionamento promove evolução, transforma o ser humano com aquela postura antiga 
em algo mais atual e dinâmico; 3) O que deve ser observado em termos de USE: a) objetivo da 
organização USE; b) objetivo do movimento espírita; c) objetivo do espiritismo; d) e em termos 
USE o individual e a manifestação coletiva dos departamentos; 4) Devemos nos colocar em 
frete a informação para que o conhecimento dos nossos interesses se faça; 5) Por isso todos 
devem participar através do departamento e em termos gerais de USE. Colocou incialmente 
estas para desenvolve-las depois em generalidade e sucintamente. Após falou o companheiro 
Wilson Garcia. Destacou: 1) Como introdução às suas palavras destacou a questão do “homem 
mediocre” destacando um livro que fala a respeito do assunto; 2) O que teríamos de fazer para 



em não sendo medíocre atingirmos certa altura de competência; 3) Que o Departamento do 
Livro, por exemplo, deveria ter uma certa autonomia financeira para desenvolver suas 
atividades, desde seu trabalho inicial, se assim não fora não teria condições de atingir seus 
objetivos, e como assim não foi se anota as dificuldades que o departamento hoje sente para 
atingir seus objetivos. Assim com todos os departamentos; 4) Na Comunicação o que seria 
importante: a) que haja alguém que imita a mensagem, seria a fonte inicial da comunicação; b) 
haja canal em que a mensagem circula; c) haja um receptor; d) enfim, a mensagem que parte 
codificada, haja alguém que a descodifique; 5) Desta maneira a informação tem condições de 
chegar ao conhecimento de todos. Para que tudo isto se dê, o processo comunicação envolve 
muitas etapas e como não poderia deixar de ser muitos problemas enfrenta em sua trajetória; 
6) para se observar o desenvolvimento deste processo cria-se também um sistema de segurança 
que possa mostrar a circulação da comunicação, se ela não para ou é obstada em seu caminho 
para um efetivo caminhar ou circulação; 7) Com relação ao nosso órgão de comunicação, ou 
seja, o nosso jornal – é necessários observar prazos de elaboração. É preciso também saber 
como a notícia pode ser inserida. É preciso ainda que dirigentes da USE e dos departamentos 
passem a notícia elaborada de uma maneira mais clara possível; 8) em face da elaboração da 
notícia destacou para que sejam feitas as perguntas que se faz a um profissional de imprensa 
quando elabora duas notícias: QUE? QUEM? QUANDO? ONDE? POR QUE? Uma notícia 
elaborada com estes requisitos tende a sair mais clara e mais objetiva possível. Procurou dar 
exemplos; 9) Fez uma comparação entre um romancista e um jornalista, mostrando como 
ambos atuam na pirâmide da comunicação: o romancista mostra toda uma introdução ao 
assunto para conclui-lo no fim; o jornalista teria que dar todas as informações no início para 
completá-la em detalhes para o final, e em face disto dever ser CLARO, CONCISO e 
OBJETIVO; 10) Mostrou que as notícias da USE e departamentos devem ser feitos em termos 
de “lead”, devido ao pequeno espaço do nosso jornal e mesmo em outros jornais do nosso 
meio. Eder Fávaro que dirigiu a reunião completou-a dizendo que a USE e seus problemas são 
nossos e que precisamos resolvê-los e a comunicação é também uma necessidade inquestionável 
para o nosso relacionamento efetivo. Destacou o jornal e mostrou como o mesmo funciona. 
Disse dos prazos para sua elaboração até sua edição e distribuição – é bimestral, recebe notícias 
até 15 dias do primeiro mês do bimestre e seu fechamento se faz no dia 20. Disse ainda da 
necessidade de todos de conhecer bem o cronograma destas atividades para que as notícias 
possam chegar a tempo. Com outras informações de cunho geral a reunião foi encerrada com 
a prece. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem 
de direito assinada. 
 
São Paulo, 8 de abril de 1991. 
 
Assinatura. (Evany Figueira) – 3º secretário. 













Ata # 19 – 09 de abril de 1991 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Ata da 19ª reunião da DE/USE, extraordinária, realizada no dia 9 de abril de 1991. Aos 
nove dias do mês de abril de hum mil novecentos e noventa e um, em sua sede social, à 
Rua Doutor Gabriel Pizza nº 433 no Bairro de Santana, em São Paulo, realizou-se a 
DE/USE a partir das 20:00 hs, reunião extraordinária para tratar de assuntos urgentes. 
Presentes os Diretores que assinaram o livro de presença. A prece foi feita pelo 
companheiro Attílio Campanini. Na pauta dos trabalhos constou: 1) Ensino Religioso 
Espírita nas Escolas Públicas – apresentado trabalho elaborado pelo Departamento de 
Educação, pedindo análise da Diretoria, sendo que os diretores poderiam dar suas opiniões 
até a próxima reunião. Assim se procedia tendo em vista pauta da reunião da Comissão 
Central Sul da FEB que solicitava debates sobre este ponto na próxima reunião, sem tempo 
de uma manifestação geral do movimento espírita do estado que se faria na próxima 
reunião do CDE. Todavia, para a reunião do final do mês deveria ser formalizado como 
estava; 2) Foi também proposta pauta do CDE de junho próximo com estudo a respeito; 
3) Ainda sobre a reunião da Comissão Regional Sul da FEB, a dar-se no final do mês em 
Curitiba, reunindo os estados de RS, SC, PR e SP, da pauta consta uma avaliação do 
resultado de trabalhos apresentados na área do Serviço Assistencial Espírita. Para que 
pudesse se conhecer um pouco mais do assunto, já trabalhado em outras reuniões, e em 
face da mudança da gestão da DE e, portanto, de seus diretores, entrou-se em contacto com 
o SAE solicitando informações de suas diretoras, o que antes tinha sido tratado; 4) 
Constará também da pauta daquela reunião informações que possam ser prestadas a 
respeito que quaisquer promoções que CE possam ter feito ligados a documento da FEB, 
com citação do local, promoção e época – sobre ADEQUAÇÃO DO CENTRO ESPÍRITA 
(documento elaborado a partir da Carta aos Centros Espíritas, da USE, 1978); sobre 
ORIENTAÇÃO DO CENTRO ESPÍRITA (opúsculo, 1980); sobre DIRETRIZES DA 
DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPÍRITAS (1983). A USE pediu informação para 
diversas pessoas e órgãos que deverão informar até 15.04. Na omissão, é porque não terão 
informações a dar; 5) o presidente lembrou conversa que teve com o companheiro Joaquim 
Soares, que teria ouvido alhures que a ONU iria determinar para o ano de 1995, como ano 
da família. A referida pessoa aventou a hipótese de a USE participar de alguns ou com 
alguns eventos. O presidente lembrou então, se não seria positivo levar a ideia também para 
a reunião de Curitiba. Todos concordaram que sim, desde que a ONU realmente assim 
proceda e que se possa verificar a exatidão daquele compromisso; 6) em Curitiba haverá 
uma reunião paralela do DIJ - Departamento da Infância e Juventude. Talvez fosse 
interessante ao Departamento de Mocidade da USE estar presente, como observadora. Os 
moços concordaram; 7) para a ida a Curitiba há limite de representantes e hospedagem. 
Ficou acertado – passagens por conta da USE, por ônibus comercial, só para representantes; 
se outras pessoas comparecerem, principalmente do DM, irão por conta própria. 
Tesouraria – destacou mais uma vez a necessidade da aquisição de um microcomputador. 
O que fazer? O companheiro Elfay disse que, talvez, o Jornal O CLARIM venda um que 
teria a mais em sua redação. Ficou de se estudar. Palavras do 1º Vice-Presidente (Eder) - 1) 
A respeito da edição de um disco para ser vendido quando da realização de show de música 
mediúnica, deu informações; 2) disse ainda a respeito de uma representação da USE no 
Conselho Curador do Hospital Psiquiátrico Américo Bairral de Itapira e a possível 
indicação de representante da AME/SP (Associação dos Médicos Espíritas), Dr. Antônio 
Ferreira Filho. Diversos – Elfay também se manifestou a respeito de “Violência no Centro 
Espírita” destacando artigo publicado no Jornal Dirigente Espírita e achou que o título 



estava mal colocado e deu sua opinião de maneira mais ampla. Expediente – recebidas: 1) 
Da Associação Espírita Jacob (17ª UDE) agradece recebimento de Dirigente Espírita nº 4; 
2) Da UNIME Caconde informa mudança de endereço. Destaque-se ainda que da pauta 
da reunião do CDE de jun./91 irá constar: 1) Análise Territorial (primeiras manifestações 
a respeito deste assunto); 2) Alteração do Estatuto da USE – a DE está propondo alteração 
do encaminhamento aprovado no último CDE de dez./90 tendo em vista dificuldades para 
elaboração de um anteprojeto dos novos estatutos; propõe que no mês de setembro possa 
o CDE definir algumas linhas mestras que deverão constar do anteprojeto que se pretende, 
então elaborar um estudo mais conclusivo a respeito do assunto; 3) Em face da pesquisa 
efetivada, o CDE estudará nome do jornal da USE (Dirigente Espírita/Unificação); 4) 
Ensino Religioso nas Escolas -  em face do material preparado pelo Dep. Educação e levado 
a reunião da Comissão Regional Sul do CFN, da FEB, em reunião ali realizada em fins de 
abril, o CDE se manifestará sobre o assunto; 5) Quanto aos demais itens de abertura e 
encerramento são iguais aos que se observa em outras reuniões. Houve um segundo 
destaque para o DM que informou através de correspondência ontem, lida por ocasião de 
reunião havida, que doava diversos materiais (conforme relação) para a DE sobra verificada 
por ocasião da COMJESP, realizada este ano em S. Paulo. Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião com uma prece. De tudo para constar lavrei a presente ata que, lida 
e achada conforme, será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 09 de abril de 1991. 
 
Evany Figueira – 3º Secretário. 
 











Ata # 20 – 22 de abril de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 20ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 22 de abril de 1991. Aos 22 
dias do mês de abril de hum mil novecentos e noventa e um, às 20 hs, na sede da USE, à 
Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, bairro de Santana, S. Paulo, estiveram reunidos os diretores da 
USE para mais uma reunião ordinária. Estiveram presentes também Sergio Murilo 
Nogueira, Mário de Carvalho Ribeiro Jr. e Jorge Rizzini, além do diretor do DM João Paulo 
Fontes Patrocínio. Prece de início por Attílio. Gerais – Iniciando a reunião o presidente 
passou a palavra ao companheiro Jorge Rizzini, que convidado tanto quanto os 
companheiros Sergio Murilo Nogueira e Mario de Carvalho Ribeiro Jr., vieram para expor  
com mais informes a respeito do show de músicas mediúnicas que com o apoio da cidade 
de Amparo, ofereciam a toda a comunidade espírita. Começou explicando: 1) o show foi 
recentemente montado em Amparo por Jorge Rizzini e  companheiros da Casa da Criança 
“Jorge Pires de Godoy”, Departamento de Assistência à Infância do Sanatório Ismael, 
daquela cidade; 2) o show naquela cidade foi coroado de êxito, estando em condições de 
ser levado a outras cidades do Estado; 3) pretendem para isto que haja um patrocínio da 
USE, que motivaria as cidades para organizar o evento através de sua estrutura, utilizando 
os órgãos; 4) caberia ao CE ou ao órgão a função de organizar o show na cidade oferecendo 
todos os meios ao seu alcance, já que se pretende que o mesmo tenha porte comercial; 5) 
os artistas serão pagos (cachê); é o processo de profissionalização; 6) da boa divulgação e 
venda do ingresso que caberia ao CE, do lucro real (lucro menos despesas), far-se-ia uma 
divisão em três partes – a) Casa da Criança de Amparo (para os intérpretes); b) para o CE 
ou entidade patrocinadora, na cidade; 7) Para a USE além da motivação que deveria 
oferecer ao evento na cidade que o levasse, poderia utilizar de meios adequados para se 
auto promover fazendo-se mais conhecida no meio espírita; 8) não utilizar a palavra 
“caridade” para dar um sentido mais profissional a realização, dando-lhe um verdadeiro 
cunho comercial; 9) outro aspecto na promoção poderia ser a colocação de músicas 
mediúnicas através de discos que já foram vendidos em outras oportunidades sem uma 
ênfase maior, músicas estas psicografadas por Jorge Rizzini; 10) abordou-se a questão da 
prensagem dos novos discos – com a USE matrizes dos três discos já editados; nova capa (é 
preciso os fotolitos para editar a capa antiga); fazer 5.000 discos; vendas na ocasião do show 
e através dos órgãos ou entregar a um distribuidor. Observou-se qual poderia ser a opção 
mais vantajosa para que se pudesse através dela garantir melhores ganhos; 11) orçamento 
para a prensagem solicitado ao Wilson e ao Moacyr que ainda não trouxeram preço, 
também o Jorge Rizzini pode trazer orçamento. Palavra agora com Mario de Carvalho 
Ribeiro Jr. – 1) inicialmente apresentou carta de apresentação de sua pessoa e de Sergio 
Murilo Nogueira como representantes da entidade em foco, Casa da Criança “Jorge Pires 
de Godoy”, de Amparo: 2) ofereceu informações a respeito da estrutura para a montagem 
do evento que deverá ser seguido pelas cidades interessadas; 3) deverá ter-se em vista que a 
referida montagem é para espetáculo de alto nível, de cunho profissional e deverá se 
enquadrar em sentido puramente comercial, é muito bonito e por certo agradará a todos; 
4) Mostrou também o resultado obtido por Amparo, a divulgação que teve, inclusive 
quanto aos resultados, divulgação feita por vários jornais espíritas e leigos, inclusive com 
publicação de fotos; 5) para a montagem é preciso inicialmente, que se forme uma comissão 
organizadora na cidade sede do evento, como estrutura básica, para daí irradiar-se outras 
comissões que terão funções específicas na cidade que organiza; 6) Importante também 
considerar a feitura do Ingresso e sua venda, já que o que se pretende é conseguir a 
formação de fundos para os trabalhos de assistência na cidade; 7) Foi também considerado 
o número de pessoas que a organização de tal evento iria reclamar na cidade; também 



considerou-se como fundamental a divulgação e promoção do espetáculo e mais uma vez 
se destacou que semelhante procedimento deveria envolver qualidade profissional no seu 
trato; enfim seria preciso fazer um cronograma para sua montagem que deveria exigir o 
trabalho de todos; 8) Considerou ainda o companheiro que Humberto Brunelli Filho, da 
Casa da Criança tanto quanto outros companheiros da cidade de Amparo da instituição 
inicialmente promotora do referido show estariam dispostos a auxiliar aos irmãos da cidade 
que desejasse levar o show, e enfatizou mais uma vez, que este auxílio se prestaria com puro 
sentido profissional, para que a realização se fizesse naquele sentido comercial que se 
pretende e não amadorístico; 9) por fim deixou o material que trouxe para as informações 
que precisava dar mostrando o desenvolvimento do show e os deixou para que a USE 
melhor se informasse e melhor esclarecimento pudesse prestar a todos. Após todas estas 
informações com os agradecimentos da DE pelos esclarecimentos prestados explicou o 
presidente que seria enviado carta informativa a todos os órgãos divulgado o show. Da carta 
que mais tarde seria enviada, além dos pontos principais do que acima se disse destacar-se-
ia ainda: a) que o evento, em última análise seria coordenado por J. Rizzini e Humberto 
Brunelli Filho, de Amparo, para não se fugir aos padrões estipulados pelos coordenadores; 
b) a renda seria dividida da seguinte forma: 30% para o Sanatório Ismael, de Amparo; 60% 
para a promotora da cidade e 10% para a USE, sempre da receita líquida: c) por ocasião 
do show poderia ser vendido o LP de Músicas Mediúnicas, caso seja reeditado o nº 1, da 
USE; d) o show teria uma única apresentação na cidade. Pelos contatos com os 
companheiros citados, a viabilidade do programa dependeria de um auditório ou ginásio 
de esportes com lotação mínima de 1.000 lugares; e) outras informações poderão ser 
prestadas pela DE. ÁREA DOUTRINÁRIA – DM (João Paulo Fontes Patrocínio) – a) o sr. 
presidente informou inicialmente ao companheiro que os departamentos estão sendo 
convocados na medida de houver alguma atividade de que os mesmos possam ou devam 
participar ; b) desta maneira como estava previsto para ocorrer quando da reunião da 
Comissão Regional Sul do CFN, da FEB, uma reunião paralela para auscultar os 
Departamentos de Infância e Juventude (DIJ) em face de suas atividades, propunha que o 
DM/USE  ali pudesse estar como observador dos assuntos que fossem tratados; c) solicitava 
a designação de um representante para ir a Curitiba no próximo dia 28.4; d) informou 
ainda o presidente que estaria interessado em que a USE pudesse mais efetivamente 
participar das reuniões da Comissão Regional Sul onde elas fossem realizadas de tal forma 
que para esta reunião do dia 28 estava procurando mais abrangentemente participar; e) 
informou ainda os assuntos que a DE deveria tratar nesta reunião – ou seja as atividades 
do Serviço Assistencial Espírita, a questão do menor carente, ensino religioso nas escolas 
públicas e também das atividades do DIJ do qual o DM/USE poderia ser o observador, 
como para questões da infância estaria presente o Dep. de Evangelização Infantil e o Dep. 
de Educação para assuntos que lhe competiam; f) desta forma resta, nesta reunião, onde 
estariam os representantes do RJ/SP/PR/SC/RS e onde se faria esta reunião paralela os 
DIJs deveriam enfocar suas possíveis divergências de atuação e procurar meios mais 
adequados de se enquadrarem no movimento; g) em face disto disse o representante do 
DM/USE que já procuraram falar com a FEB por várias vezes, observando esta diferença 
de atuação do Estado de São Paulo – quando haviam se reunido para tratar de assuntos 
relativos a infância e ao menor carente e em um segundo momento, quando trataram de 
assuntos  relativos a infância e a mocidade; lembra bem quando em set/89 conversaram a 
respeito do DIJ e DMs; também em outras oportunidades procuraram conversar  a respeito 
dessa divergência de atuação do movimento jovem pelo Brasil; h) para o encontro em 
Curitiba solicita que mais do que o representante, e possa estar assessorado pela equipe 
departamental; disse o sr. Presidente, que Curitiba se responsabiliza apenas pelo 
alojamento do representante e que a USE poderia também apenas pagar a passagem desta 



pessoa; o diretor do DM ponderou que os demais iriam por conta própria, lá se 
hospedando por suas iniciativas; dentro deste critério a DE concordou que outros 
companheiros do DM pudessem se fazer presentes àquela reunião. Disse mais o diretor do 
DM: i) que tinha cronograma de atividades para o ano, informando da DE de alguns 
detalhes; j) apresentou regimentos internos dos vários níveis de suas atividades pedindo 
apreciação e aprovação dos mesmos; k) ainda com relação aos regimentos tendo em vista a 
próxima reforma dos estatutos da USE, enquanto isto não se faz, propor que sejam 
mantidos os velhos, e propor apenas por agora uma sucinta atualização dos mesmos; l) 
solicitam a viabilidade de edição de um livro sobre o movimento de mocidade que por sinal 
já está em fase de preparação para ser editado; m) deu rápidas informações a respeito da 
COMJESP realizada em finais de março, por ocasião da chamada semana santa, em São 
Paulo – disse de seu sucesso; que pretendiam estudar novos rumos para estes eventos; talvez 
com cancelamento de confraternizações regionais que muitas vezes davam algum problema, 
propondo outros caminhos mais adequados; iriam apresentar propostas mais 
circunstanciadas na reunião do DM, em São Vicente, nos próximos dia 4 e 5.5.91; n) 
apresentou também a pauta que seria abordada na reunião do DM, em São Vicente; o) 
EEDME – Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades Espíritas está marcado para ser 
realizado em Ribeirão Preto, nos dias 15 a 17.11.91; p) o sr. Presidente informou também 
a respeito do Congresso FEES-PIRITA/91 e disse do interesse de uma aproximação das 
mocidades da USE/FEESP. PALAVRAS DO PRESIDENTE – para a reunião em Curitiba 
enfatizou o sr. presidente a pauta a ser seguida – no item b, tratar-se-á das atividades do 
SAE – Serviço Assistencial Espírita, e que já procurou as diretoras do departamento para 
obter informações do que anteriormente tinha sido ventilado para uma atualização de 
ideias quando da reunião; no item c, será tratado do incentivo aos estudos sistematizados  
nas Casas Espíritas, procurando também por sua vez munir-se de informações do que a 
USE e do que ela incentivou que se fizesse em âmbito nacional; uma proposta que também 
poderá ser feita pela USE destaca sugestão do companheiro Joaquim Soares que lhe 
informou estar a ONU viabilizando considerar o ano de 1995 como o ano da família, para 
que naquele ano o movimento espírita desenvolva uma campanha mais sistemática sobre a 
família; da pauta da reuniões também estudos sobre o ensino religioso nas escolas públicas 
– a USE levará uma proposta sobre estudo feito pelo departamento de educação que em 
momento seguinte irá para a pauta do CDE da reunião de junho próximo; para tudo isto 
que será estudado observa-se o desejo de dar um sentido mais pragmático ao movimento 
de unificação que também precisaria ensejar ao CDE encontrar mecanismos mais 
dinâmicos de encaminhamento dos assuntos. Ainda da palavra do presidente se destacou 
a participação em solenidades, como do último dia 21.4.91, na cidade de Santos, na praça 
Allan Kardec, com apresentação de coral, etc, em homenagem ao codificador da doutrina 
espírita, Allan Kardec. EXPEDIENTE – Cartas expedidas – 1) da presidência da USE à  
Coordenadoria das Comissões Regionais da FEB, referente a pauta da próxima reunião do 
CFN; 2) ainda da Presidência da USE aos CREs reforçando convite para a reunião do dia 
10 de março/91; 3) da presidência da USE aos participantes da Comissão Organizadora 
do 8º Congresso Estadual de Espiritismo informando reunião para o dia 28 de abril às 15 
hs.: 4) circular da Secretaria Geral aos órgãos da USE, reforçando a solicitação de 
divulgação do I VEICON; 5) circular da Secretaria Geral convocando reunião geral de 
departamentos para o dia 28 de abril; 6) circular com a programação do I VEICON. 
Recebidas – 1) da UNIMES – Santos, documentos e carta de união do Grupo Espírita 
Fraternidade. Secretaria enviou certificado nº 928; 2) da Casa da Criança “Jorge Pires de 
Godoy” credenciando os srs. Mario de Carvalho Ribeiro Jr. e Sergio Murilo Nogueira para 
participar da reunião da USE, hoje trazendo notícias da organização de shows de músicas 
mediúnicas; 3) da FEP – Federação Espírita Paraibana, informando eleição de sua 



Diretoria; 4) da 21ª UDE, convite para o Fórum de Debates com o tema “A Terapia 
Alternativa do CE”, dia 25.5.91; 5) do CE Profeta Zacarias, convite para seu 54º 
aniversário; 6) do CRE-SP, relatório da reunião do Conselho em 21.04.91: 7) do Dep. do 
Livro – CRE/SP, informando a doação da coleção de obras básicas à FATEC; 8) da FATEC 
– Faculdade de Tecnologia de S. Paulo acusando recebimento da coleção de obras básicas; 
9) da FEEB – Federação Espírita do Estado da Bahia, informando eleição de sua diretoria. 
Secretaria Geral respondeu felicitando; 10) do Grupo Espírita Manoel Bento, confirmando 
cessão de sua sede para a realização do 1º VEICOM; 11) da Federação Espírita do Amapá, 
informando eleição de Diretoria Secretaria Geral respondeu felicitando: 12) da UMESCS 
– União Municipal Espírita de São Caetano do Sul, informando eleição de Diretoria; 13) 
da União Espiritualista Luz e Verdade, de S. Caetano do Sul, informando eleição de 
Diretoria. Secretaria Geral respondeu felicitando; 14) da UNIMEO – União 
Intermunicipal Espírita de Osasco, informando realização de Feira de Livro; 15) do C. E. 
Guilherme Prado, Paraguaçu Paulista-SP, carta informando eleição da Diretoria. Secretaria 
Geral respondeu felicitando; 16) SEI Serviço Espírita de Informação, calendário de eventos 
de dezembro/90 e março/91; 17) do Centro Lusitano de Unificação Cultural – Portugal, 
carta convite para participação de atividades espiritualistas; 18) do Departamento do 
Livro/USE, série Histórica nº 1, sobre o “Auto de Fé de Barcelona”; 19) Boletim 
Informativo nº 4 da V COMJESP; 20) Boletim nº 1 do II Simpósio Brasileiro do 
Pensamento Espírita, de Santos: 21) Press-Release do DM/USE referente a realização da 
COMJESP; 22) UNIME Bariri envia alteração endereço da A. E. Obreiros de Jesus; 23) 
UNIME Americana solicita e lhe foi enviado modelo de estatuto de personalidade jurídica 
para UNIME; 24) Dora Lúcia Santana, de Santo Anastácio solicitou e foi-lhe enviado 
endereço do C.E. P de Zabeu Kauffman, de Indaiatuba; 25) Enviado relação de endereço 
dos órgãos da USE para o Dep. Livro/USE; 26) sr. João Otavio, enviou carta colocando 
sua representação junto ao Conselho Curador do Hospital Psiquiátrico Américo Bairral, 
de Itapira, a disposição da DE, tendo em vista transferência de sua residência para Ouro 
Fino (MG). A DE ainda não nomeou novo representante. DIVERSOS – a) a DE foi 
informada de que a comissão executiva da UNIME de Campinas pediu demissão 
coletivamente; b) quanto ao livro de Deolindo Amorim, “O Espiritismo e os Problemas 
Humanos”, seus fotolitos encontram-se desaparecidos o que estaria dificultando a presteza 
na sua reedição; c) sugerido que a parte editorial da USE não fique com o Departamento 
do Livro e sim que fique sob a responsabilidade da livraria/distribuidora; d) quanto a 
remessa dos “press-relese” aos jornais, que as siglas denominativas dos eventos sejam 
também opostas por extenso, para um conhecimento mais adequado do que se realiza; e) 
o companheiro Antonio Carlos Fuchs, do Departamento de Comunicações solicitou 
afastamento por dois meses, a partir de 5 de maio, quando as atividades do departamento 
serão desenvolvidas pelo companheiro Ivan; f) foi enviada carta à S. José do Rio Preto com 
os agradecimentos aos companheiros de lá, pelo apoio até esta data dado a DE, pela remessa 
do Jornal da USE aos respectivos assinantes, aliviando um pouco nossos esforços neste 
sentido; g) o salão de reunião será cedido ao companheiro Amilton Saraiva, que o solicitou 
por ofício para o dia 11.5.91 quando desenvolverá uma oficina sobre textos de teatro. 
Concluiu-se a reunião com a prece  que foi proferida pelo companheiro Elfay. De tudo 
para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será assinada por quem de 
direito. 
 
São Paulo, 22 de abril de 1991. 
 
Evany Figueira – 3º Secretário. 
 























Ata # 21 – 12 de maio de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 21ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 12 de maio de 1991. Aos doze dias 
do mês de maio de hum mil novecentos e noventa e um, às 20 h., estiveram reunidos na sede 
da USE, à Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, S. Paulo, os diretores que assinaram o livro de 
presença. Iniciou-se a reunião com o companheiro Eder lendo uma página evangélica e o 
Bueno fazendo a prece de abertura. EXPEDIENTE – Expedidas - 1) circular expedida à 
Imprensa Espírita com notícias sobre o 8º Congresso Espírita Estadual; 2) carta ao 
Departamento do Livro informando a não localização dos fotolitos do livro “O Espiritismo e 
os Problemas Humanos”; 3) prova gráfica da 1ª circular do 8º Congresso Espírita Estadual, 
promoção da USE; 4) carta do presidente ao diretor do DM/USE referente a realização do 
Encontro Estadual de Mocidades Espíritas em Ribeirão Preto. Recebidas – 1) resposta do 
diretor do DM/USE, contestando carta do presidente da USE; 2) da UNIME/Marília, carta 
resposta do assunto enviada àquele órgão para informação sobre determinadas atividades 
espíritas na cidade de Gália; 3) da Federação Espírita do Estado de Alagoas informando sobre 
eleição de sua diretoria e da comemoração de 134 anos de “O Livro dos Espíritos”; 4) da UDE 
– 17ª Zona/ S. Paulo participando realização do 5º Encontro da Família, dia 19.05.1991; 5) 
do CRE – Campinas convocação para a realização da Zonal Bloco B, dia 26 de maio, que será 
realizada em Araras; 6) da Associação de Costura MEIMEI, ACOSTUMEI, de Ribeirão Preto, 
informando eleição da Diretoria; 7) da UNIME Araçatuba, programa de atividades; 8) carta 
do Presidente ao Sr. Adão Nonato, informando da necessidade que os cursos para expositores 
continuem sendo ministrados na sede da USE; 9) cartazete do Instituto Nacional de Terapia 
de Vivências Passadas para palestras nos dias 25 e 26 de maio; 10) da UNIME de Taubaté, 
programa de comemoração dos 130 anos do Livro dos Médiuns; 11) da UNIME Santo André 
programa da XXIV Jornada da Mulher Espírita de 12 a 19 de maio; 12) programa para um 
convite de palestra do Grupo de Alcoólicos Anônimos, de Vila Prudente, em comemoração 
ao seu 20º aniversário; 13) do GE Esperança e Caridade, de Sacramento, MG, programa de 
comemoração do 111º aniversário de nascimento de Eurípedes Barsanulfo; 14) da UNIME 
Pindamonhangaba, programa de palestras do IX Mês da 3ª Revelação; 15) cartazete de 
divulgação da Feira do Livro Espírita de 28 de abril a 5 de maio, na Federação Espírita do 
Estado de Alagoas; 16) editorial do Jornal Gazeta Espírita, de Salvador (BA) intitulado o 
“Grande Desconhecido da USE”, criticando os temas da V COMJESP. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE – 1) Referiu-se a circular nº 1 com informações do 8º Congresso Espírita 
Estadual aditando novas informações nas prévias seriam feitas análise dos sub-temas; que os 
CREs responsáveis por sediar as prévias deveriam tomar certas providências para sediá-las, 
como local de realização, horário, material que deveria estar à disposição; estes CREs devem 
remeter circular aos CEs da região convidando-os a participar e informando os detalhes da 
realização: os sub-temas deverão ser informados ao CDE; 2) Quanto ao pronunciamento do 
Sr. Jorge Rizzini e demais companheiros de Amparo a respeito do show de músicas mediúnicas 
que se pudesse elaborar uma carta oferecendo a realização, mas propôs que a porcentagem a 
ser distribuída entre as três entidades fosse assim divididas: 30% para o Sanatório Ismael, de 
Amparo, 10% para a USE e 60% para o órgão ou cidade promotora do evento. Todos 
aprovaram esta nova divisão, sempre da renda líquida; 3) Referiu-se a seguir ao novo estatuto 
da FEESP publicado no seu jornal “O Semeador”, como encarte, onde se realçava o sentido 



de federar Centros Espíritas em um possível confronto com a USE; disse que do apoio que 
tinha sido dado pela USE ao Congresso FEESPÍRITA/91, não se ressaltava nenhum apoio 
àquelas reivindicações de nossos irmãos. Já havia entrado em contacto com diretores daquela 
Casa falando de sua preocupação com semelhante atitude e que esperava não só compreensão 
da parte deles, mas atitude mais convincente de apoio ao movimento de unificação através da 
USE. ÁREA DOUTRINÁRIA – DM/USE – o Sr. Presidente considerando a presença dos 
moços na reunião da Comissão Regional Sul, do CFN, da FEB, em Curitiba, no dia 28.04.91, 
informou aos presentes que a representação da USE que deveria ir mais como observadora 
dos debates que seriam desenvolvidos naquela ocasião para serem sanadas certas divergências 
no movimento jovem encontrando expressões comuns, portaram-se de forma um tanto 
intempestiva e intransigente criando entre todos um certo mal estar que possivelmente, deva 
ter acirrado certos ânimos entre movimento DIJ e DM. Além do mais esta postura de 
intransigência estava também se verificando em outros campos de atividades como o desejo 
de realizar o EEDME em Ribeirão Preto sem apoio da Comissão Executiva da UNIME daquela 
cidade, que já afiançou ser contra a realização tendo em vista a realização naquela cidade do 
8º Congresso Estadual Espírita que estava reclamando todos os esforços possíveis. Mas, 
informou ainda o Sr. Presidente o DM/USE estava insistindo que o EEDME até seja realizado. 
Para dirimir estas dúvidas propôs que fosse convocado o diretor do departamento, frisando 
“somente o diretor”, sem a presença de nenhum assessor para em conversa franca e aberta 
poder solucionar estes impasses. Ficou a convocação de ser feita por carta, e a presença do 
companheiro proposto para a próxima reunião da DE. DIVERSOS – a) Falou inicialmente o 
Vice-Presidente Éder Fávaro que se referiu a remessa do jornal e disse que ainda se faria por 
São José do Rio Preto. Referiu-se aos serviços de dobragem e saquinhos para remessa, serviços 
estes que deveriam ser feitos ainda por São José do Rio Preto. Mas, que se porventura houvesse 
impasse neste encaminhamento, faria isto pela própria USE; b) Foi apresentado o orçamento 
de custo para eventual nova prensagem do long-play das músicas mediúnicas, conseguido por 
Jorge Rizzini. Caso o disco seja reeditado poderá ser posto à venda quando de realização dos 
shows de música mediúnica conforme proposto pelos companheiros de Amparo e pelo 
próprio Jorge Rizzini. Espera-se também que o companheiro Moacir, do Dep. de Artes traga o 
orçamento que tenha conseguido, já que a ele também se pediu este favor, para posteriores 
deliberações; c) O companheiro Carlos referiu-se a questão da representatividade da USE no 
Conselho Curador do Sanatório Américo Bairral, de Itapira, como preceitua as normas 
daquele Conselho. Referiu-se a fatos passados na gestão anterior e aos acontecimentos iniciais 
desta gestão com relação à pessoa que devesse ser indicada. Como a pessoa indicada havia 
pedido afastamento desta função por mudança de residência para outra cidade, que o 
incompatibilizava para esta representação ficou-se de ser estudado pela DE a maneira mais 
adequada para o preenchimento desta representatividade, e como seria a mesma feita. O 
assunto voltará oportunamente à pauta da reunião para estudos, tendo em vista que embora 
todos pudessem tê-lo abordado nesta reunião, o tema ficou sem conclusão. TESOURARIA – 
O companheiro Carlos falou rapidamente do movimento da tesouraria, enfocando mais 
detidamente a respeito do estoque de livros na livraria/distribuidora. Procurava manter um 
estoque razoável de livros à disposição, evitando que nos pedidos feitos tivesse que informar a 
inexistência dos livros pedidos, desencorajando os compradores para possíveis novos pedidos; 
referiu-se também a certos livros que ocasionavam polêmicas no meio espírita e perguntou 
como agir a este respeito, quando muitos eram os pedidos que os solicitavam. Manter 



semelhantes livros ou autores polêmicos em estoque ou não? Aventaram todos a necessidade 
de se estudar caso a caso, embora as atividades da distribuidora fosse de cunho comercial. Para 
o estudo que deveriam fazer solicitaram uma relação de todos eles, quantidades em estoque e 
eventuais quantidades que eram pedidas. As conversas finais se desenvolveram a respeito deste 
assunto, após finalizando a reunião com uma prece. De tudo para constar lavrei a presente ata 
que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 12 de maio de 1991. 
 
Evany Figueira – 3º secretário.  
 
 















Ata # 22 – 27 de maio de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 22ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 27 de maio de 1991. Aos vinte 
e sete dias de maio de hum mil novecentos e noventa e um, às 20,00 hs, em sua sede social, 
à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE da USE mais uma reunião 
ordinária com a presença dos diretores que assinam o livro de presença. Carolina leu a 
mensagem “Olhai”, do livro “Vinhas de Luz”, após o qual o Elfay fez a prece abrindo a 
reunião. Justificou-se as ausências dos companheiros Cesar, por motivos profissionais, 
Eder, cumprindo programa de palestras no movimento espírita e Bueno com compromisso 
no CE onde frequenta. EXPEDIENTE – 1) Remetido aos CE a 1ª circular do 8º Congresso 
Espírita Estadual, da USE; 2)  Remetido aos CREs sede da Prévia do 8º Congresso Espírita 
Estadual orientação para realização da dita prévia; junto relação de endereços dos CE das 
respectivas regiões; 3) Circular da USE remetida aos órgãos a respeito do show de música 
mediúnicas com a proposta de Amparo a respeito; 4) da presidência da USE à FEB 
esclarecendo dúvidas sobre a reforma de estatutos da FEESP, mostrando o descuido 
daqueles irmãos na insistência de dar cunho federativo aquela entidade e informando estar 
em contacto com aquela direção para dirimir dúvidas; 5) da presidência da DE/USE ao 
diretor da DM/USE João Paulo Fontes do Patrocínio convidando-o para a reunião desta 
noite na USE para esclarecimentos e postura do departamento perante o movimento; 6) 
do diretor do DM/USE a presidência  informando da impossibilidade de seu 
comparecimento nesta reunião e tecendo criticas a  administração da USE; 7) UNIME 
Jaboticabal informando adesão do C.E Joana D´Arc. Secretaria Geral enviou certificado 
de união; 8) Relatório da reunião do CRE/S.PAULO de 19.5.91; 9) Carta de Erasto 
Carvalho Prestes enviando material onde se posiciona contra Roustaing e a FEB por apoiar 
estas doutrinas; 10) Cartas a respeito de pinturas mediúnicas remetido pela Casa de 
Cultura Maestro Nicola de Muzzio, de Higienópolis, com informação de exposição deste 
material de 6 a 14.6.9; 11) UNIME Taubaté, enviando nºs 1 e 2 de “Nosso Jornal”, daquela 
UNIME; 12) SEI com registro de efemérides espíritas relativo ao mês de jun/91. Remetido 
ao Dirigente Espírita para anotação; 13) UNIME de Penápolis informa e convida para o 
curso de expositores a dar-se naquela cidade nos dias 15 e 16.6.91; 14) FEERN informações 
e cartazes do 1º Congresso Espírita de Natal (RN) a ser realizado de 21 a 25.8.91. Remessa 
para o Jornal para noticiar; 15) da CAPEMI carta acusando recebimento de notícias da 
USE para publicação no boletim SEI; 16) USEERJ apostila de auto-avaliação das atividades 
do C.E, informação de apresentação deste material na reunião da Comissão Regional SUL 
do CFN, da FEB, em Curitiba, e que o mesmo foi por nós solicitado àquela entidade; 17) 
DM/USE envia cronograma de suas atividades; encaminhado ao coordenador da área o 
companheiro Cesar; PALAVRAS DO PRESIDENTE da reunião (Attílio) – 1) a pedido da 
presidência da DE e para respaldar informações quando da reunião do CDE, que se 
processa um levantamento de assinaturas do jornal da USE quando Unificação e 
atualmente quando  Dirigente Espírita ( que é de se prever que atualmente o número de 
assinaturas é maior atestando a penetração do jornal Dirigente Espírita); 2) quando a 
reedição do livro do Deolindo Amorim “O Espiritismo e os Problemas Humanos”, parece 
ter sido encontrado os fotolitos o que poderá facilitar sua reedição; 3) Também se prevê 
reedição das apostilas do DOD e provavelmente outras que atualmente estão sendo 
elaboradas; 4) É necessário a contratação de pessoal para trabalhos burocráticos da USE e 
que provavelmente possa ajudar na expedição de jornais. Muitas opiniões foram dadas: 
Elfay acha que a contratação de um funcionário poderia sair mais em conta; provavelmente, 
se contrate uma empresa para expedir o jornal e funcionário para os trabalhos 
administrativos.  Verificar-se-á em próximas reuniões; 5) Informado que o presidente 



destaca a manifestação de Divaldo Pereira Franco a proposito do jornal Dirigente Espírita 
em elogios, detalhe que será levado a reunião do CDE de jun/91; 6)Destacou ainda Attílio 
a presença sistemática do presidente em inúmeros eventos representando a USE, fazendo 
com que a nossa entidade passe a ser conhecida do público. DIVERSOS: 1) Tudo indica 
que a 5ª UDE tenha solicitado através do CRE/S.PAULO que a USE desse nomes as várias 
salas de reunião da sede, destacando que uma delas poderia ser denominada de Carlos 
Cirne. Todavia, semelhante correspondência não é de conhecimento da Secretaria Geral, 
motivo que referido assunto não merecerá maior atenção, pelo menos no momento. 
Contudo a margem da possibilidade de se ter que estudar o assunto, algumas opiniões 
foram levantadas a respeito, sem maiores consequências, 2) Carlos se referiu sobre a 
questão dos novos estatutos da FEESP assunto levantado na reunião do CRE/S.PAULO – 
prestou algumas informações naquela reunião e esclareceu que a DE estava tomando 
posição a respeito que seria posteriormente comunicada. TESOURARIA – Carlos 
informou a apresentação do orçamento para reedição do livro do Deolindo Amorim “ O 
Espiritismo e os Problemas Humanos” para a impressão de 5.000 exemplares da Empresa 
Prod. Este orçamento foi conseguido pelo Elfay que ainda fará novos contatos para 
fechamento da impressão. PATRIMONIO -  Odilair informou 1) os ventiladores já foram 
instalados no salão de reunião do CDE esclarecendo ainda que o CRE/S.PAULO pagou 
50% do preço dos mesmos; 2) o salão será pintado pela mesma pessoa que instalou os 
ventiladores; 3) esta mesma pessoa para que pudesse instalar os ventiladores teve que fazer 
uma manutenção de toda a instalação elétrica do prédio; 4) que foram vendidos dois 
arquivos velhos que estavam se estragando na dispensa, por preço razoável, importância já 
recebidas; 5) também foi feito a DDTização do prédio para melhor condições de uso. 
PALAVRAS FINAIS – Elfay concluiu destacando visita que fez ao CE Seara Bendita de 
Campo Belo, destacando seu atendimento em vários setores de atividades. Ao final da 
exposição esclareceu que perto de 65.000 pessoas passam pelas suas dependências todos os 
meses. Odilair fez a prece de encerramento da reunião. De tudo para constar lavrei a 
presente ata que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 27 de maio de 1991. 
 
Assinaturas 
 











Ata # 23 – 07 de junho de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 23ª reunião extraordinária da DE/USE, realizada no dia 7 de junho de 1991. Aos 
sete dias do mês de junho de hum mil novecentos e noventa e um, às 20h, em sua sede 
social à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE da USE a reunião 
extraordinária com a presença dos diretores que assinam o livro de presença. Carolina fez 
a prece abrindo a reunião. Palavra do Presidente da reunião – Cesar – a presente reunião 
extraordinária, foi convocada para se tratar de assuntos referentes ao CDE. O presidente 
apresentou um dossiê, para discussão, cujo objetivo é esclarecer e obter do CDE uma 
posição. A seguir foram discutidos os seguintes itens do documento apresentado: Jornal - 
Após considerações sobre o assunto, ficou resolvido que a DE informará ao CDE o 
andamento das discussões e o resultado da pesquisa realizada sobre o jornal, não tomando 
nenhuma posição, deixando a deliberação para o CDE. Caso se faça necessário, durante o 
andamento das discussões, o presidente poderá sugerir que “se mantenha o jornal “O 
Dirigente Espírita” e se reequacione o jornal “Unificação” com uma nova proposta. FEESP 
– Diante do impasse surgido na publicação do “Estatuto da FEESP”, foi sugerido pelo 
Attílio que se apresente por escrito, no jornal “O Dirigente Espírita”, a posição da USE. 
Após lido e retocado o artigo apresento pelo Attílio, ficou resolvido que o mesmo será 
apresentado ao CDE para que se aprove ou não a publicação. Foi enviado a FEB uma carta 
informando a ocorrência, e esta, após reunião, resolveu não se pronunciar até a realização 
do “Congresso da FEESP”. Cesar informou que recebeu do Paulo Roberto Pereira da 
Costa, material referente à fusão USE/FEESP, que se encontrava em seu poder. Esse 
material poderá ser usado, para consulta, caso necessário. Independente dos problemas 
surgidos ficou resolvido que a USE continuará dando apoio ao Congresso da FEESP. 
Congresso Médico Espírita – Cesar participou representando a USE, no congresso, tendo 
oportunidade de falar a respeito do movimento useano e do jornal “O Dirigente Espírita”. 
O jornal foi vendido durante o congresso e amplamente divulgado. Ainda sobre o assunto, 
Cesar enviou, em nome da USE, uma carta ao jornal “O Estado”, parabenizando-o pelo 
artigo publicado sobre o “Congresso Médico Espírita”. Secretaria – Foi selecionado o 
expediente devido ao CDE, e incumbida a secretaria do controle de tempo, durante a 
realização do CDE, assim como de ter à mão toda a documentação necessária ao bom 
andamento da mesma. A reunião foi encerrada, com prece, pelo Attílio. Para constar, eu, 
Carolina Flor da Luz Matos, 1ª secretária, lavrei a presente ataque após lida e aprovada, 
será assinada pelos presentes.  
 









Ata # 24 – 10 de junho de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 24ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 10 de junho de 1991. Aos dez dias 
do mês de junho de hum mil novecentos e noventa e um, ás 20:00 hs, em sua sede social, á 
Rua Gabriel Pizza, 433, Santana, São Pulo, realizou a DE/USE mais uma reunião ordinária 
que contou com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. Iniciou-se a reunião 
com a leitura da página evangélica “Alfaia” do livro Vinha de Luz, e prece sendo feita em 
seguida por Carlos. Expediente – cartas recebidas – 1) da UDE/9ª Zona – SP, solicitando e 
enviando carta de adesão do Núcleo Espírita Irmão Catulino; 2) de Orson Peter Carrara, 
UNIME/Jau, opinando pela continuidade do Dirigente Espírita pela maioria na questão 
Divisão Territorial, pela aceitação de ensino religioso nas escolas; da FEB cópia do trabalho de 
AUTO-AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ESPÍRITA; 4) da UNIME/Rio 
Claro solicitando esclarecimentos sobre a contribuição sindical patronal; 5) 
UNIME/Botucatu, convidando para sua reunião do Conselho no dia 8.6.91; 6) da FEMS – 
Federação  Espírita do Mato Grosso do Sul, carta informando eleição da diretoria. Enviamos 
cumprimentos; 7) da FEB acusando recebimento de carta da USE referente assunto “Estatuto 
da FEESP”; 8) da FEB informando sobre a realização do II Encontro de Dirigentes de DIJ a 
realizar-se em Goiânia – GO; 9) Boletim Informativo nº 2 do II Simpósio Brasileiro do 
Pensamento Espírita, a ser realizado pelo Jornal Abertura – Santos; 10) da Federação Espírita 
Espanhola recebemos boletim informativo apresentando inclusive uma entrevista com José 
Raul Teixeira; 11) a Casa Assistencial Espírita Nazareno solicitou rol de entidades adesas a 
USE que se recusará em face dos regimento internos; 12) do Grêmio Espírita de Beneficência, 
de Barra do Piraí para comemoração de seus 105 anos de fundação; Palavras do Presidente - : 
foi enviada carta do Jornal “O Estado de São Paulo” agradecendo a publicação de notícias 
relativas a realização do Congresso Médico Espírita, que deu-se no início deste mês ; 2) deu 
algumas informações a respeito d realização da próxima da reunião departamental da Use que 
dar-se-á no final de julho próximo; 3) quanto a pretendida reforma dos estatutos da USE e 
quanto ao que se deliberou na reunião do CDE de ontem, dia 9-6-91, o companheiro Atílio 
completará, um quadro comparativo das propostas apresentadas para posteriormente ser 
remitido aos órgãos, já agora como subsídios a propostas mais concretas que se insistirá na 
pauta da reunião do CDE de set. próximo; 4) Quanto ao Congresso FEESPIRITA/91, disse 
que a FEESP pretende realizar algumas visitas durante o evento, a Casa Transitória e Casas 
André Luiz. A este propósito está propondo também possam fazer uma visita ao Instituto 
Espírita de Educação. Poder-se-á nesta ocasião apresentar alguns slides de obras gerais da USE. 
Esta visita poderá dar-se (na ocasião do Congresso) em uma sexta feira ou sábado. Ficou de se 
fazer contato com companheiros da FEESP para verificar a possibilidade; 5) em face de 
desencontros entre  correspondências entre a presidência e o Sr. João Paulo Fontes Patrocínio, 
diretor do DM/USE para que este estivesse em reunião da DE pra esclarecimentos de sua 
posição e de seus assessores quando da reunião da  Comissão Regional Sul, realizada em 
Curitiba e também quanto a um artigo publicado no jornal Gazeta Espírita, de Salvador (BA) 
(artigo com o título “O grande desconhecido da USE) informou se já ter sido feito contato 
com a referida pessoa e que ele estará dia 26.6.91 na reunião do DE. Comentou-se ainda dos 
acontecimentos de Curitiba, Carolina fez ainda alguns comentários complementares, 
informando o presidente que para a reunião de Goiânia só passaria informações da convocação 



para a reunião do DIJ, após conversa que com ele se mantivesse. Informou ainda que naquela 
reunião a ser realizada nos dias 26 a 28.10.91, estaria aberta vagas para 4 pessoas; que não 
deveria ser permitida a presença de assessores como ocorreu em Curitiba tumultuando nossa 
apresentação  mesmo que eles viajassem por conta própria, ficou mais ou menos aceita esta 
orientação; 6) na reunião do dia 24.06.91 também estará presente Moacir Camargo, do Dep. 
Artes, que solicitou esta permissão para apresentação de uma proposta de departamento;7) 
falou também o presidente  que em contato com Jamil Salomão, de Americana, , este referindo-
se a uma distribuição maior de mensagens espírita propôs que pudesse ser divulgado como 
uma das maneiras, a que estão utilizando naquela cidade, de se enviar estas mensagens a família 
de pessoas desencarnadas, cujos endereços se tem obtido com quem de direito, aliviando a 
tensão e consolando estas famílias em face do transe por que passavam. Ficou a sugestão para 
todos; 8) informou e solicitou da Secretaria Geral que a pauta da reunião do CDE de set/91 
pudesse estar pronta até a primeira reunião da DE de julho próximo. Patrimônio – Odilair 
solicitou empenho para solucionar o problema de limpeza do prédio com a contratação de 
uma faxineira. Foi autorizada a medida. Tesouraria – 1) Carlos informou que a edição do livro 
de Deolindo Amorim “O Espiritismo e os problemas humanos”, em sua 2ª edição estava em 
plenas providências para lançamento próximo; 2) conforme havia sido conversado 
anteriormente trouxe uma relação de obras de Edgar Armond destacou as mais solicitadas a 
distribuidora e solicitou normas para sua aquisição para atendimentos de pedidos. Esta 
colocação se deveu a “certas inconveniências” doutrinárias que se observava no contexto das 
obras. Todavia como muitas delas são por demais solicitadas ficou-se sem saber qual o melhor 
procedimento a tomar, devendo ser observado caso a caso. Gerais – Recebemos mensagens 
enviada pela UNIME/Botucatu e Federação Espírita espanhola, desta com o título “Declaração 
de Vida” de P Ezel; a) tendo em vista estas remessas da Espanha, destacou-se nossas 
comunicações a 40 jornais estrangeiros-notícias do 8º Congresso Estadual Espírita e remessa 
do folheto “Conheça a USE”, divulgando nossa entidade; 3) Sander levantou a questão da 
manifestação de companheiros da DE nas reuniões de CDE, achando ser incorreto e 
inconveniente. Manifestação somente para casos de esclarecimentos. Manifestaram-se Evany, 
Carlos, Elfay, Odilon e Atílio, uns concordando outros discordando. Como é um pouco difícil 
dizer quando se esclarece, quando não; como em outras gestões as manifestações, as vezes se 
fazia, e mesmo se votava, a questão ficou levantada, sem um posicionamento que efetivamente 
se pudesse tomar. É caso de melhor estudo. Nada mais encerrou-se a reunião com uma prece. 
De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito 
assinada. 
 
São Paulo, 10 de junho de 1991. 
 
Evany Figueira – 3º Secretário 
  
 











Ata # 25 – 24 de junho de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 24 de junho de 1991. Aos vinte e 
quatro dias do mês de junho de hum mil novecentos e noventa e um, ás 20,00 hs, em sua sede 
social a Rua Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE da USE mais uma reunião 
ordinária, com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. Após a leitura da 
mensagem “O escudo”, do livro Vinha de Luz”, por Moacyr fez a prece inicial.  Expediente -  
correspondências recebidas – 1) do Núcleo Espírita Batuíra oferecendo casa que se encontra a 
venda na Rua Gabriel Pizza, 536. O Carlos da tesouraria ficou de analisar a questão; 2) Luz e 
Verdade de Campo Grande (RJ) solicitando endereço do C.E. Caminho de Damasco, de São 
Paulo (ou do Estado?); C.E. Pedro e Paulo solicitando orientações sobre trabalhos de “Cirurgias 
Espirituais” que possa ser feita em Cento espírita. Como esta Sociedade é de Capão Bonito, 
área do CRE Sorocaba, informações deverão ser remetidas a este órgão. Carta remetida ao 
César e ao Abel do DOD, para pareceres; 4) Centro de Fotografias Kirlian Ltda. De Brasília, 
envia cartas e circulares explicativos; 5) UNIME/Taubaté, envia programa da 38ª Semana 
Espírita de Taubaté; Secretaria – Foi lida e aprovada a ata da reunião de 27.5.91. Tesouraria – 
1) Reedição do livro do Deolindo Amorim, “ O Espiritismo e Problemas Humanos” – mais 
30/40 dias o livro deverá estar pronto; como Ellfay está tomando as últimas, coube também 
de sua parte a, será impresso pela Editora IDE; Vão ser procurados meios para se colocar o 
livro através dos CLEs; 2)Para pagamento das próximas edições do jornal Dirigente Espírita a 
DE deve estudar com certa brevidade a questão dos recursos financeiros (a receita em face das 
despesas) pelo menos até 22;7;92. Departamento de Artes (Moacir) – algumas informações: 1) 
pretende-se que o ESPIRARTE  continue sendo realizado; 2) todavia em termos de artes no 
movimento, as vezes traz alguns excessos, que não apoia; 3) O Departamento procura ser 
coerente apoiando o que possa representar boa divulgação para a doutrina; 4) o DA 
encaminhou proposta para a realização do ESPIRARTE; para a  realização das noites de arte e 
também para a criação do Departamento de Artes nos órgãos; 5)  Noites de Arte já estão 
crescendo no movimento – já passando de momento de pessoas iniciantes (embora ainda as 
existam) para pessoas mais especializadas; 6) estes eventos já foram realizados nas cidades de 
Franca, Tupã, Marilia e Presidente Prudente; 7) o que se precisa é uma melhor divulgação 
destes eventos, com cartazes, por exemplo, na cidade que vá realizar; para a divulgação do 
ESPIRARTE em seu contexto abrangente e em todas as cidades do estado; 8) informou como 
tem se desenvolvido até agora o ESPIRARTE e que provavelmente daqui para a frente seja 
conveniente colocar alguns cursos de ensino teórico na sua estrutura; 9)  a realização deve 
bastar-se a si próprio, sem despesas para a entidade maior. Colocou a realização do ano passado 
como exceção, devido as circunstâncias de sua realização (marcada para Santos e depois 
transferida para São Vicente); 10) quando da realização de um evento, por exemplo a 
ESPIRARTE, a infraestrutura deve ser da cidade que promove o evento; talvez até a feitura dos 
cartazes – neste caso específico para o evento; a participação de bom número de pessoas (+/- 
200 pessoas) pode despertar interesse e promover um bom retorno de recursos cobrindo as 
despesas, mesmo que se tenha que arcar com a hospedagem destas pessoas; 11) Mas cartazes  
para uma divulgação mais ampla, esperaria poder contar com o apoio da  DE, que seriam então 
distribuídos para todo o estado (divulgando atividade artística do DA inclusive o ESPIRARTE) 
12) Estes cartazes poderiam ser patrocinados? Pelo IDE? Por outros meios? Também seria de 



bom alvitre estudar; 13) a DE se manifestou e apoia a feitura dos cartazes, como outros que já 
foram feitos a divulgação ampla e abrangente das atividades da USE. Todavia é preciso que se 
estude melhor a questão; 14) outro assunto – haveria condição de se apresentar uma parte 
artística no 8º Congresso Espírita Estadual? EDER informou que semelhante ideia ainda não 
foi cogitada. O estudo do programa ainda estava em elaboração e que deveria, provavelmente, 
ficar concluído até 14.7.91, quando teriam reunião da Comissão Organizadora do Congresso; 
15) o DA deverá apresentar um show quando do chá que deverá ser realizado no dia 22.9.91 
com renda para o DA e DE Evangelização -  destacou-se na conversa da Carolina com o Moacir 
a pedido da Esmeralda. O problema é o local. Deverá ser realizado na sede da USE? Gerais – 
1) Eder perguntou e ainda não obteve esclarecimento – queria saber onde estavam as fotos 
utilizadas na exposição do Centro Cultural para fazer um arquivo para o jornal. E as fotos até 
que poderiam ser utilizadas para outras exposições espíritas ou aproveitadas para outras 
circunstancias; 2) Sander perguntou onde estavam 200 envelopes da USE postos no arquivo. 
Foi informado de as realização, por empréstimo, pelo CRE/S. Paulo; 3) informação de que o 
CRE/S; Paulo está se propondo montar um esquema para divulgar a USE junto aos Centros 
e Grupos Espíritas. Também, espera-se que a Secretaria Geral possa enviar circular de 
divulgação da USE a todos estes Grupos e Centros. Palavra do Presidente – 1) Está marcadas 
data para instalação do CRE de Jales, será no dia 21.7.91; 2) Haverá também a realização de 
uma Semana da Família coordenada pela Célia (D. Educação) ;3) Amélio Fabrão Fabro Filho 
assume o Departamento do Livro; 4) próximas reuniões da DE – 8 e 22.7.91; 5) João Paulo do 
DM está sendo convocado pela 3ª vez para conversar com a DE. Espera-se que ele possa 
comparecer no dia 22.7.92.Se não houver seu comparecimento, verifica-se as providências a 
serem tomadas. Como nada mais houve para ser tratado a reunião foi encerrada com uma 
prece. DE tudo para constar lavei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de 
direito assinada. 
 
São Paulo, 24 de Junho de 1991. 
 
(Evany Figueira) 3º Secretário. 











Ata # 26 – 08 de julho de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 26ª reunião extraordinária da DE/USE, realizada no dia 8/07/1991. Aos 8 dias do 
mês de julho de 1991, às 20 horas, em sua sede social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, nº 433, 
Santana, São Paulo, realizou a DE da USE mais uma reunião ordinária, com a presença de 
seus diretores que assinaram o livro próprio. A Carolina leu a página “Saibamos Confiar”, 
do livro “Vinhas de luz” e fez a prece de abertura. Dirigiu os trabalhos o companheiro Atílio 
pela ausência justificada do presidente, em viagem. O companheiro Carlos também esteve 
ausente na reunião por motivo justificado. Palavras do presidente da reunião (Attílio) 
informou de recado do César a respeito da indicação de novo representante para o 
conselho curador do Hospital Psiquiátrico Américo Bairral, de Itapira, que o João Antônio 
telefonou (antigo representante) sugerindo nomes, inclusive do presidente da 
UNIME/Itapira; que os nomes seriam estudados e provavelmente escolhido um.  Elfay 
aproveitou para informar através do telefone, pois estava em Matão, a respeito da reedição 
do livro de Deolindo Amorim. “O Espiritismo e os problemas humanos”.  Mais algumas 
semanas e o livro estará pronto.  Expediente: correspondências expedidas. 1) circular 
expedida pela secretaria geral solicitando aos órgãos da USE recadastramento geral das 
sociedades espíritas Unidas e não Unidas. 2) circular expedida pela secretaria geral 
referente a convocação para a reunião departamental da USE  a ser realizada no dia 
28/07/91; 3) carta do presidente da USE aos organizadores do Congresso 
FEESPIRITA/91 com informações e solicitação de inclusão de visita ao Instituto Espírita 
de Educação;  4) para o CE Pedro e Paulo de Capão Bonito, com informações a respeito 
de “Cirurgia Espiritual” que possa ser feita em C.E, anteriormente solicitada. Recebidas : 
1) Boletim Informativo do Espiritismo do Centro de Estudos para Divulgación Espírita de 
Madrid/Espanha. 2) Boletim Informativo de Lá Federación Espírita Espanhola, nº 21 - do 
2º trimestre; 3) da União Espírita Paraense, informando eleição e posse da nova 
diretoria.  Carta com cumprimentos. 4) do DOD  CRE/s Paulo, carta cumprimentando 
pelo artigo “Violência no Centro-Espírita”, publicado no Dirigente Espírita baseado neste 
artigo foi feito um ciclo de estudos proposta pela 18ª UDE; 5) da FEB, dando 
conhecimento do recebimento da circular nº 1, a respeito de prévia, do 8º Congresso 
Espírita Estadual de Espiritismo da USE;6) da UNIME Taubaté, dirigida do CDE proposta 
referente a participação do CDE quanto às deliberações departamentais; 7) da UNIME 
Taubaté, dirigida ao CDE proposta referente ao Ensino Religioso nas escolas (revisão do 
parecer do CFN de 1951); 8) do CRE Presidente Prudente informando a realização da 1ª 
prévia do 8º Congresso, naquela cidade, dia 4/08/91; 9) da UNIME Araçatuba circular 
referente a 1ª prévia do 8º Congresso naquela cidade; 10) Revista FRATERNIDADE, da 
Associação de Beneficência Fraternidade de Portugal; 11)  da UNIME Botucatu, programa 
para reciclagem de Evangelização Espírita Infanto-juvenil para o mês de julho; 12) do CE 
Monte Tabor de São João da Boa Vista (SP), informando eleição de diretoria, com carta da 
Secretaria geral cumprimentando-os; 13) da UNIME Santo André carta cumprimentando 
o trabalho do Dirigente Espírita;  14) carta circular do CEM Grupo Espírita de Iniciativas 
Doutrinárias solicitando apoio da USE no sentido de alertar aos espíritas quanto ao 
posicionamento em relação ao censo/91. Com relação a essa correspondência foram 
tomadas as seguintes providências. Circular aos CEs e aos assinantes do jornal com o alerta 
solicitado; notícia pelo jornal Dirigente Espírita carta ao Milton Felipelli conforme o 
pedido daquele grupo e ao IBGE,  a primeira dando informações das medidas tomadas e a 
segunda solicitando informações que nos possam esclarecer mais a respeito do assunto; 
cópia da carta remetida ao IBGE será remetida a FEB; será enviada circulares as federativas 
para seu engajamento nos esclarecimentos que se fizerem necessários; 15) da Associação 



Espírita Jacob, acusando o recebimento do dirigente espírita nº 5; 16) da Associação 
Espírita Jacob convite para comemoração dos seus 68º aniversário; 17) da Fundação 
Espírita Santense de Pesquisa Espírita de Vitória (ES) informando sua criação e a diretoria 
eleita; 18) Da Federação Espírita do estado de Sergipe informando realização do XI ENJESE 
- Encontro de Jovens Espíritas de Sergipe; 19) do CRE/S Paulo, circular para realização da 
1ª prévia do 8º Congresso, em São Paulo; 20)  recebido relatório do Departamento de 
Infância e Juventude (DIJ), da FEB. Palavra do Presidente da reunião (Attílio) disse do 
recado que foi deixado pelo César a respeito da indicação de novo representante para o 
Conselho Curador do Hospital Psiquiátrico Américo Bairral, de Itapira, que o João 
Antônio telefonou (antigo representante) sugerindo nomes o que seriam estudados 
posteriormente; Elfay aproveitou para informar a respeito da reedição do livro Deolindo 
Amorim “O Espiritismo em outros problemas humanos”, já no prelo.   Departamento de 
Mocidade estando presente o companheiro João Paulo Fontes de Patrocínio passou-se lhe 
a palavra para esclarecimentos sobre atividades do departamento e outros assuntos 
ventilados em reuniões anteriores da DE. Com relação às atividades do Departamento 
informaram da reunião havida e de outras a haver e o que espera delas no sentido de 
realizações e de orientação aos moços.  Em seguida Attílio com a palavra informou-o de 
que representava o departamento para a USE assessorando certos tipos de trabalho, 
proporcionando no esforço conjunto o contexto geral das realizações da unificação no 
Estado. Por isso o DM não poderia trabalhar sozinho, pois onde ele estivesse aí estaria a 
USE. Desta forma via uma situação crítica em face de atividades do DM prevista para 
Ribeirão Preto quando aqueles companheiros estavam envolvidos na organização do 8º 
Congresso Espírita Estadual. Também a presença dos moços em Curitiba por ocasião do 
Encontro Regional Sul, da FEB mostrou em certas no manifestações intransigência em face 
de assuntos tratados, quando ali eles estavam, mas como observadores. Desta forma 
esperava maior compreensão da direção do DM.  Esclareceu o Sr. João Paulo que quanto 
a reunião proposta para Ribeirão Preto somente a foi, porque os jovens daquela cidade 
disseram estarem em condições de arcarem com o ônus organização, que nada iria implicar 
com o trabalho dos adultos. Retrucaram alguns conselheiros que o trabalho da unificação 
é um só, mesmo assim disse o diretor da DM que eles poderiam realizar a reunião naquela 
cidade, pois tinha estrutura para isso. Todavia, se ficasse determinado poderia estudar a 
realização em outra cidade. Ainda argumentaram alguns companheiros que o trabalho do 
DM colocado desta forma poderia parecer um trabalho paralelo àquele que a USE realizava, 
que não poderiam ser de forma, que o DM deveria se integrar as realizações comuns do 
movimento.  Que a insistência que os moços de Ribeirão Preto poderiam realizar a reunião 
a revelia dos órgãos de unificação daquela cidade não deveria acontecer. Esperava que o 
DM compreendesse esta postura e tomasse as providências cabíveis, mesmo porque não se 
desejava criar atritos em nenhuma área de atuação da USE. Mas resolver a situação e 
conjugar esforços. Quanto às ocorrências em Curitiba, disse João Paulo, que os assuntos 
tratados pareciam “cartas marcadas” pois deveriam concluir conforme já estava 
antecipadamente previsto, o que os jovens de São Paulo não estavam acostumados, 
tumultuando um pouco as discussões, mais por parte de seus assessores, já que ele deu 
plena liberdade para todos se manifestarem. Aliás a Carolina confirmou que realmente ele 
foi o que menos falou naquela reunião.  Todavia, argumentou o Atílio, que realmente 
sendo o movimento no estado diferente, melhormente a presença dos jovens deveria ter 
sido mais para observar. O Eder também se manifestou compreendendo esta situação e 
disse mais que a DE não estava ali para criticar mais para observar a necessidade de uma 
maior integração do DM no próprio contato da USE. Outros companheiros também se 
manifestaram, de destacando inclusive com restrições, ser este o único departamento que 
não participa das reuniões departamentais da USE, fazendo-os em separado, esperando 



poder vê-los um dia integrados naquela maneira de ser. Disse o João Paulo que isto 
originava-se  da participação maciça dos jovens é dos inúmeros assuntos a serem tratados. 
Isto era bom a mostrar o trabalho de integração que procuravam fazer levando a revisão 
para as várias regiões do estado é procurando estimular a participação. Dentro  deste 
critério  apenas iria afastado das diretivas do departamento o DM do CRE Araçatuba, onde 
tinha no Gil Cleber pessoa desinteressada. Por outro lado procuravam estimular a 
participação do Gilberto (de Birigui) que poderia oferecer em retorno daquele 
departamento as atividades da USE. Ainda dentro deste critério estavam reavaliando a 
realização dos vários encontros é se não seria bom suprimir alguns pos oferece desavenças 
no movimento ou fugindo de certo contexto doutrinário. Disse o Evary que quando isto 
acontecia era reflexo de uma atuação em separado do movimento jovem, quando ideias 
espíritas é atitudes em contradição se infiltraram no movimento. Citou exemplos João 
Paulo argumentou dizendo que muitos jovens desejavam que se expressasse no movimento 
certa vivência bem concreta para a aquisição de experiências que eles devem ter. Também 
se passou a ele cópia do artigo publicado no Jornal Gazeta Espírita de Salvador. “o grande 
desconhecido da USE” para seu conhecimento. Também se lhe informou a respeito da 
próxima reunião dos DIJ, em Goiânia e destacou-se que a presença só será do diretor do 
DM. Com outras manifestações ficou claro que o que se deseja dele é uma maior 
aproximação do DM junto ao movimento integrado da USE, que se espera um trabalho 
mais adequado do departamento para que os jovens possam um dia substituir os mais 
velhos com adequada postura. No que tange a realização do 8º Congresso espera-se uma 
melhor participação do movimento jovem da cidade de Ribeirão Preto é do estado no 
sentido de colaborarem com sua organização o que o João Paulo disse que é só dizer que 
os jovens estão prontos para fazer, Inclusive participando de toda a limpeza dos recintos,  se 
for o caso.  Eles querem é colaborar,  o DM  fora contexto da USE, sempre participaram,  só 
que querem mais liberdade que o momento  oferece para que possam realizar os seus 
propósito e  que assim sendo  tem a colaboração se fará sempre, embora acabem por ver 
quase sempre serem obstados pelos mais adultos em seus intentos. Nada mais encerrou-se 
a reunião com uma prece. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada 
conforme será assinada por quem de direito. 
 
São Paulo, 8 de Julho de 1991. 
 
Evany Figueira - 3ª secretário. 
 
 

















Ata # 27 – 22* de julho de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 27ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 22* de julho de 1991. Aos vinte e 
sete dias do mês de julho de hum mil novecentos e noventa e um, às 20 hs, em sua sede, 
realizou a DE da USE mais uma reunião ordinária, onde estiveram presentes os diretores que 
assinaram o livro de presença. A sede da USE fica à Rua Gabriel Piza, 433, Santana, Capital. 
A prece de abertura foi feita pelo Attílio. Palavras do Presidente - 1) Esteve participando da 
reunião da Comissão Organizadora do 8º Congresso dia 14.7.91 e deu informações; a) o local 
para as reuniões será em hotel 4 estrelas na entrada de Ribeirão Preto, onde também poderão 
ficar hospedados boa parte dos participantes. Outros hotéis também poderão servir para 
pernoite; b) o Merhy já está providenciando os cartazes; c) com relação ao programa e ao 
temário, tudo está em pleno andamento; d) prévias – serão realizadas no próximo dia 4.8.91, 
a primeira com a participação da DE e da Comissão Organizadora; e) deu alguns indícios para 
a programação das prévias; 2) informou da instalação do CRE de Jales, dia 21.7.91, dando a 
conhecer alguns aspectos da região; disse que na ocasião esteve em Fernandópolis proferindo 
palestras sobre a família. Expediente – correspondências expedidas - 1) telegrama da USE à 
Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto congratulando-se pela outorga do título de cidadania 
a Divaldo Pereira Franco; 2) circular à Imprensa Espírita para divulgação da reedição do livro 
“O Espiritismo e os Problemas Humanos”; recebidas – 1) cópia da carta da AJE/Sp à FEESP, 
referente a cadastro do congressista Ivan René Franzolim; 2) da UNIME Araçatuba 
programação do mês espírita em agosto; 3) da UDE 17ª Zona/SP carta agradecendo a 
participação do presidente A.C.P. de Carvalho em seu V Encontro da Família; 4) da Mocidade 
Espírita de Caçapava, programa do XII Mês da Codificação, em agosto; 5) Cartaz de divulgação 
da 1ª Prévia do 8º Congresso na região do Vale do Parai1ba e Litoral Norte, pelo CRE Taubaté; 
6) do CRE Presidente Prudente circular referente a realização da 1ª Prévia do 8º Congresso; 7) 
Relatório das reuniões da Comissão Executiva e Conselho CRE / São Paulo; 8) Balancete da 
Tesouraria do CRE / São Paulo; 9) do Departamento do Livro CRE / São Paulo, convite para 
o ‘Encontro sobre a Difusão do Livro Espírita’, no dia 21.9.91, na sede da USE; 10) do DM / 
USE Relatório justificando ausência na reunião de 24.6.91, do diretor do Departamento que 
se faria junto com a DE; 11) do DM / USE convocação para reunião geral do departamento 
nos dias 3 e 4 de agosto, na cidade de Franca; 12) do sr. Erasto de Carvalho Prestes, sua 
proclamação no 3 aos espíritas do Brasil; 13) da Federação Espírita do Rio Grande do Norte 
informando eleição e posse de sua nova diretoria. Carta da Secretaria Geral congratulando-se; 
14) da Federação Espírita Pernambucana, convite para a I Mostra Espírita, ocorrida nos dias 
11 a 13.7.91; 15) do Instituto Espírita Allan Kardec, da cidade de Olinda (PE), convite para o 
V FORESP-Fórum de Debates Espíritas, de 15 a 17 de nov/91; 16) da UME / Presidente 
Venceslau, solicitando informações sobre “Show de Músicas Mediúnicas”; 17) da Câmara dos 
Deputados de Brasília, cópia de artigo no jornal Correio Braziliense, de Carlos Alberto Silva, 
referente a proposta de Lei para criação da cadeira de Ensino e Bons Costumes na Família; 18) 
da UNIME São Vicente proposta ao CDE para aprovar regulamento para o jornal Dirigente 
Espírita. Ainda em termos de expediente: 1) informado UNIME Campinas inviável remessa 
de fotos para exposição devido compromisso no andamento da FEESPIRITA/91; 2) por 
solicitação verbal do Ivan fazer estudo sobre proposta de trabalho da Congregação Espírita 
Progressista da qual faz parte; 3) do Ivan solicitação da USE ora em vigor (estatuto) e das 



propostas de alteração sugeridas – tirar 11 cópias para a DE mais uma para o Zanardi, incluir 
depois com as demais e remeter aos órgãos para estudo; 4) Circular do Grupo CEM estudos 
na reunião anterior – modelo de circular aos CE apresentado para apreciação. Já remetido 
carta ao Milton Felipelli; 5) Pauta do CDE para set/91 estudado para remessa; 6) do CE Maria 
de Paula Brandão, de Cachoeiro de Itapemirim (ES) informa seu novo endereço. 
Departamento do Livro – Assumindo sua direção o companheiro Amélio Fabbrão Fabro Filho, 
assim se expressou: 1) que São Paulo parece ser uma das regiões mais carentes em trabalho com 
o livro espírita; 2) que esta situação pode melhorar tanto na Grande São Paulo e no Estado 
ampliando-se as Feiras e utilizando-se convenientemente as distribuidoras; 3) no que tange a 
distribuidora da USE se esta oferecesse um desconto de 35% as FLEs como fazem as outras 
poderia ser melhor utilizada nestes certames. Após estudo foi autorizado; 4) Para a nossa 
distribuidora é preciso mais espaço, salão em cima (sobrado) ? É preciso ver se a estrutura 
aguenta – questão do peso dos livros; 5) Abrir a livraria ao público, ou só a distribuidora. Para 
abrir a livraria regularizar sua situação junto à Prefeitura; 6) questão do mau pagador – ter 
cuidado e certa cutela; 7) ver a viabilidade de entrar em contacto com o deputado federal 
Maurici Mariano para se conseguir uma lei que possibilite a utilização de logradouros públicos 
para feiras de livros religiosos; 8) Destacou a boa feitura do precário da Distribuidora Boa 
Nova, de Catanduva; 9) Reafirme – 35% de desconto como foi pedido, só para FLEs e não 
para bancas. Departamento Jurídico – foi convidado e deverá aceitar desenvolver o 
departamento o companheiro do mesmo departamento do CRE / São Paulo, dr. Armando 
Rossi. Gerais – O companheiro Éder informou que o jornal Dirigente Espírita já foi remetido 
a empresa que deverá remetê-lo pelo Correio, a empresa SETA Assessoria Postal Ltda. 
Tesouraria – informou o Carlos: 1) Conforme havia-lhe sido pedido fez estudo para aquisição 
de prédio à Rua dr. Gabriel Piza, que foi oferecido a USE, não sendo viável, financeiramente, 
sua compra; 2) que a CIC Vídeo telefonou perguntando como poderia inserir anúncio de 
lançamento comercial do filme “Ghost do outro lado da vida”, que eles fariam no início de 
agosto. Como nosso jornal publica-se de dois em dois meses, possivelmente não haja 
possibilidade de se inserir referido anúncio; 3) que a Nivalci, do DM, telefonou, perguntando 
se dentro dos recursos financeiros do departamento era possível disponibilizar R$ 69.000,00 
para pagar um projetor de slides que havia se quebrado, projetor este que tinham emprestado 
para suas atividades. Lançar mão da importância, disse o Carlos, provavelmente teriam, mas 
que o assunto não poderia ser realizado de forma tão simples. Comentou dos cuidados que 
deveriam ter tido no ato de emprestar, e agora no ato de pagar o conserto era preciso 
apresentação de notas, etc, para lançamento no caixa e outras precauções. Foi autorizado a ver 
o que realmente aconteceu e se não houver saída, pagar a importância com os devidos 
cuidados; 4) Foi autorizado a adquirir os livros “Exilados de Capela” e “Redentor”, de Edgard 
Armond para manter em estoque na distribuidora para atender os pedidos que forem feitos. 
Nada mais, a reunião encerrou-se com prece. De tudo para constar, lavrei a presente ata, que 
lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 27 de julho de 1991. Assinatura (Evany Figueira) - 3º Secretário. 
 
(*) Observação: onde está escrito 27 de junho, leia-se, 22 de julho. Assinatura (Evany Figueira) 
– 3º Secretário. 
 













Ata # 28 – 12 de agosto de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 28ª reunião ordinária da DE da USE gestão 1990/1992, realizada no dia 12 de agosto 
de 1991, às 20 horas, na sede social da USE, na Rua doutor Gabriel Piza número 433, em São 
Paulo, Capital, com a presença dos diretores e membros da Comissão Diretora dos 
Departamentos que assinaram o livro de presença. O Sr. Presidente deu por iniciada a reunião 
solicitando a Sra. Esmeralda que preferisse a prece inicial. Em seguida, o Sr. Presidente 
comentou sucintamente sobre as prévias realizadas, referentes ao VIII Congresso Estadual 
Espírita, informando que foram atingidos os objetivos esperados. Comentou em seguida sobre 
a edição do livro a ser lançado brevemente pela USE, informando que estão sendo mantidos 
entendimentos com o Sr. Aparecido de Matão. Informou que em recente contato averiguou a 
possibilidade de apostilas poderem ser editadas na Instituição Lar Amélia Franco, em 
Araçatuba; depende, entretanto, de novos entendimentos e contatos. Informou ainda que 
participou de reunião preparatória da FEESPírita/91 e os fatos evolui regularmente. Informou 
também, que o Dr. Armando Rossi Filho assume como Diretor do Departamento de 
Administração e Assuntos Jurídicos, saudando o novo Diretor desejando-lhe profícuo e bom 
desempenho nas novas atividades. Em seguida o Sr. Presidente passou a palavra aos membros 
da Comissão Diretora dos Departamentos seus Diretores solicitando aos mesmos que fizessem 
breve exposição das atividades desenvolvidas. O Sr. César Perez em nome da Sra. Célia do 
Departamento de Educação informou que está sendo realizado seminários sobre a família e 
cursos de expositores. Departamento de Evangelização a Sra. Esmeralda informou sobre o 
Encontro Estadual de Evangelização sobre as prévias; sobre o curso para preparação de 
evangelizadores infantis; sobre a realização de promoções para angariar fundos, realização do 
FEEMUIN e sobre o Encontro Nacional Infantil e Mocidade, em Goiânia. Comentou sobre o 
curso da FEB, enfatizando para ser divulgado em todo o Estado. Pelo Departamento de 
Orientação Doutrinária, O Sr. Abel informou que foram concluídas e entrega de 2 trabalhos: 
Atendimento fraterno e Fluidoterapia; e estão sendo desenvolvidas e em fase de elaboração 2 
tomos, I tomo: referente às práticas mediúnicas nas casas espíritas e II tomo: sobre recursos 
humanos, orientados para a função de dirigentes e trabalhadores. O Dr. Arnaldo Rossi filho, 
pelo Departamento de Assessoria Administrativa e Jurídica saudou os diretores da USE e os 
países presentes, expressando, em seguida, a sua boa vontade, intenção e motivação em prestar 
sua contribuição ao movimento de unificação espírita, demonstrando a sua satisfação em ter 
sido solicitado para ocupar tão honroso cargo, externando que empenhará a o maior esforço e 
trabalho para o bom desempenho das suas funções e atribuições. Pelo Departamento de 
Finanças, O Sr. Waldemar informou que o “carnet” de contribuição dos mantenedores já estão 
feitos em que conseguiu se os recursos financeiros para aquisição do computador. Informou, 
ainda, que na prévia realizada foi escolhido como secretário executivo para o VIII Congresso 
Estadual Espírita, do CRE São Paulo. Informou, ainda que participará do Congresso Espírita 
de Blumenau, representando a USE. Enfatizou que convidará todos os esforços, digo, 
tesoureiro dos órgãos para a próxima reunião dos Departamentos. Encerrando a palavra aos 
Diretores das Comissões Diretoras dos Departamentos, o Sr. Presidente agradeceu a presença 
de todos, augurando-lhes profícuo labor. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Sander, 
Secretário-Geral, que passou a leitura do expediente. A seguir, foi passada a palavra ao 
Tesoureiro Sr. Carlos, o qual informou, completamente a informação do Departamento de 



Finanças, que o microcomputador já foi adquirido e já foi colocado em operação, havendo 
necessidade de estabelecer lista de prioridades para uso do microcomputador. Informou, 
também, que face a aquisição e pagamento do microcomputador, a USE se encontra 
momentaneamente em dificuldade para saldar alguns compromissos financeiros imediatos 
vencidos a curto prazo. Solicitou ser feito estudo para abrir a livraria ao público, cuidando da 
autorização municipal e dos demais órgãos públicos, bem como sobre a contratação de novos 
funcionários. O Sr. Waldemar Fabris, do Departamento de Finanças, lembrou que o próprio 
prédio da USE não possui ainda o “habite-se”. Ponderando-se sobre a inconveniência de 
abertura da livraria ao público, devendo esperar o momento oportuno. O Sr. Atílio, face a 
informação do Departamento de Finanças e da Tesouraria sugeriu a criação de uma Comissão 
de Obras, para tratar dos assuntos ligados  a regularização do prédio ampliação da livraria. 
Colocado em votação a proposta foi aprovada, sendo autorizada a criação de uma Comissão 
de Obras. Em seguida nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 
todos e passou a encerramento da reunião, sendo proferida a prece final, às 22 horas. Eu, José 
da Silva Bueno Neto, 2º Secretário, lavrei a presente ata que será lida na próxima reunião 
ordinária e assinada, se aprovada pelos presentes. 
 
São Paulo, em 12 de agosto de 1991. 
 
José da Silva Bueno Neto 
 
 
 
 
 









Ata # 29 – 26 de agosto de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 29ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 26 de agosto de 1991. Aos vinte 
e seis dias do mês de agosto de hum mil novecentos e noventa e um, às 20.00hs na sede 
social da entidade, à Rua Gabriel Pizza, 433, bairro de Santana, São Paulo, realizou a DE 
da USE reunião ordinária, com a presença dos companheiros que assinaram o livro 
próprio. A prece de abertura foi proferida por Elfay. EXPEDIENTE – cartas enviadas: 1) 
da DE para UNIME/S. Vicente referente à proposta de regulamento para o Jornal 
Dirigente Espírita; 2) circular da Secretaria Geral à Imprensa Espírita, para divulgação do 
temário do 8º Congresso Estadual de Espiritismo/92; 3) da Presidência da USE ao DIJ da 
FEB informando realização do Curso de Preparação de Monitores na sede do Instituto 
Espírita de Educação, pelo Departamento de Evangelização, nos dias 15 a 17.11.91; 4) da 
presidência da USE para o Instituto Espírita de Educação solicitando a sede para a 
realização do curso de Preparação de Monitores, sob auspício da FEB. Recebidas: 1) da 
FEB, com programa e fichas de inscrição para o I Encontro Nacional de Diretores de DIJ; 
2) da Assistência Social da Sociedade Espírita de Cotia, solicitando informações para 
filiação à USE: Secretaria Geral enviou correspondência à Sociedade Espírita de Cotia, a 
UNIME de Osasco (pois Cotia pertence a área desta UNIME) e ao CRE/SP; 3) do 
DM/USE, relatório de atividades e carta solicitando demissão de seu diretor; 4) convite da 
União Espiritualista Luz e Verdade “Cândida Rosa do Nascimento”. De S. Caetano, para 
comemoração do seu 53º aniversário. Será enviado carta e o Carlos representará a DE nas 
comemorações: 5) Boletim Informativo nº 4 (dez/90) e 5 (jan – jun/91), do 40º aniversário 
da Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer, do Rio de Janeiro; 6) da Sociedade 
do Pró-Livro Espírita em Braile, programa para o seu II Congresso de Cegos Espíritas, em 
1992. Será divulgado no Dirigente Espírita; 7) programa do XIV Mês Espírita de Cruzeiro 
no transcurso de set/91; 8) correspondência de Denise de Assis Ribeiro  oferecendo serviço 
de Microcomputador; 9) volante de divulgação da peça teatral “Seis autores em busca de 
um personagem” (pelo Espírito Pirandelo – médium Elifas Alves); 10) da 
UNIME/Presidente Venceslau a respeito da proposta UNIME/Taubaté para o CDE de 
set/91. Gerais – 1) medida tomada em face de correspondência recebida do DM – na 
correspondência houve indicação de companheiro para assumir sua direção. Haverá uma 
conversa preliminar com o César, ausente hoje da reunião por motivos profissionais e 
provavelmente convite para que João Paulo esteja na próxima reunião da DE, 
possivelmente no dia 23.9.91; 2) o volante de divulgação da peça teatral acima anotado será 
também enviado aos CE, do Estado; 3) D. Evangelização, por informação da Esmeralda 
destaca a realização na sede da USE, no próximo dia 22.9.91 de um chá com show pelo 
Moacir com renda para os Departamentos de Evangelização e Artes. Os ingressos já se 
encontram a venda. TESOURARIA – informa a inexistência de certos recursos para fazer 
frente as nossas despesas. Solicita ao Eder possível retardamento na edição do Jornal 
Dirigente Espírita inclusive. O Eder estudará com os companheiros do jornal. Conversou-
se sobre a eventual possibilidade de diminuir sua tiragem, que talvez não seja conveniente, 
pois o valor de custos, provavelmente, seja quase o mesmo. Para aqueles que são remetidos 
gratuitamente, pensou-se na possibilidade de que os mesmos venham a assinar o jornal 
(nestes casos estão os CEs e órgãos da unificação da USE). Dentro de 30 dias, mais ou 
menos, espera-se que as dificuldades estejam superadas; 2) informa o Elfay que a reedição 
do livro “O Espiritismo e os Problemas Humanos”, do Deolindo Amorim está seguindo o 
planejamento e que provavelmente em set, início de out/91, o livro deva estar nas livrarias. 



Procura-se lançá-lo também através de diversos CLEs espalhados pelo país. Deverá ser feito 
10.000 exemplares, com possibilidade de se editar mais 5.000 após (estes praticamente a 
custo zero). Disse também que tendo conversado com a viúva do escritor J. Herculano Pires, 
esta autorizou que a Editora USE fizesse uma reedição do livro “Ciência Espírita” daquele 
escritor, com reduzido pagamento de direitos autorais. Disse mais que esta reedição poderá 
ser feita já que aquela senhora deverá emprestar os fotolitos de todas as páginas internas do 
livro barateando a edição. Informou ainda, o Elfay, que estará na V Bienal do Livro, do 
Rio de janeiro e que no dia 28.8.91 serão lançados diversos livros espíritas e que se 
pressente grande sucesso na divulgação do livro; 3) o Eder também se manifestou a respeito 
da reforma dos estatutos da USE, que era preciso encontrar uma forma de que novas 
propostas pudessem ser encaminhadas, como a que achava sumamente importante da 
constituição de um “Conselho Consultivo”, do qual pudesse fazer parte pessoas espíritas 
de renome ou que já tivessem passados pelos quadros da USE, e que ora estão afastados. 
Nada mais encerrou-se a reunião com a prece que proferiu a Carolina. De tudo para constar 
lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por que de direito assinada. 
 
São Paulo, 26 de agosto de 1991. 
 
Evany Figueira – 3º Secretário.  











Ata # 30 – 09 de setembro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 30ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 9 de setembro de 1991. Aos 
nove dias do mês de setembro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20:00 hs, na Rua 
Doutor Gabriel Pizza nº 433, Santana, São Paulo, sede da USE, a Diretoria Executiva da 
Entidade se reuniu ordinariamente, com a presença dos Diretores que assinaram o livro 
competente. Abriu a reunião o Eder proferindo a prece inicial. EXPEDIENTE - 
Correspondências recebidas - 1) cartaz de divulgação do CRE/UNIME Campinas, do 
programa referente ao I EXPOER, Exposição Espírita Regional; 2) carta de divulgação do 
CRE/UNIME Campinas, do programa referente ao I Simpósio Espiritismo e Educação; 3) 
do DM/USE, informe administrativo, referente a reunião geral de Marília, nos dia 5 e 
6/out./91; 4) Ofício autorizando a USE incluir visita ao IEE - Instituto Espírita de 
Educação - e instalação de exposição de fotos durante a FEESPÍRITA/91; 5) do Lar Espírita 
“Pouso de Amanhecer”, convite para o lançamento do livro “Jerônimo Mendonça, sua vida 
e sua obra”, no dia 28.9.91, na sede do C. E. Seareiros de Jesus, Ituiutaba-MG; 6) Carta do 
Núcleo Espírita J. Herculano Pires, da cidade de Loulé, Portugal, solicitando envio gratuito 
do “Dirigente Espírita”, o que será atendido pela secretaria; 7) do CRE/Campinas, carta-
convite para reunião daquele órgão, em 3.8.91 p.p.; 8) do CRE/Assis, informando que a 
2ª Prévia do 8º Congresso Estadual do Espiritismo, em 4.2.92, será realizada na cidade de 
Rancharia; 9) do CRE/Assis, carta solicitando endereços das sociedades espíritas daquela 
região;10) Programa da Jornada Espírita de Rio Claro de 31.8 a 12.10.91. GERAIS – 1) 
Atílio informou que esteve presente nas comemorações do 75º aniversário da Sinagoga 
Espírita “Nova Jerusalém”, no dia 31.8.91, representando a USE; 2) Carlos informou que, 
por motivos alheios a sua vontade, não esteve presente como representante da USE nas 
comemorações do 53º aniversário da União Espiritualista Luz e Verdade “Cândida Rosa 
do Nascimento”, de São Caetano. TESOURARIA – 1) O DLivro aventa a hipótese, para 
atender a demanda do estoque para a Livraria, a feitura de armários em um corredor 
interno do prédio. Se houver ganho de tábuas e mão-de-obra, as  prateleiras poderão ser 
construídas, Caso contrário, ante as dificuldades financeiras da USE, não será interessante 
que se faça tal investimento; 2) algumas cotas do jornal ainda não foram pagas, o que está 
motivando atraso no pagamento de algumas duplicatas que temos para pagar. Do jornal, 
também não pagamos algumas despesas. Espera-se que, dentro de uns 15 dias, possamos 
fazer todo este acerto; 3) a propósito do jornal, lembraram alguns companheiros, a 
necessidade de se fazer uma campanha específica. Lembraram que alguns CEs estão 
promovendo shows com o Moacir, do DArtes. A USE e o IEE poderiam promover um 
show com este companheiro, na sede do Instituto Espírita de Educação, com renda para as 
duas instituições. Para que campanhas assim não fiquem a mercê de improvisações, propôs-
se e será realizada no próximo dia 14.10.91, juntamente com a reunião da DE, um estudo 
para campanhas pró-jornal, onde estarão reunidos a tesouraria, dirigentes do jornal e 
departamento de finanças. DIVERSOS – 1) Quando do pedido feito para envio do Jornal 
“Dirigente Espírita” para Portugal, aventou-se a possibilidade também de enviá-lo para 
outras instituições do exterior. Para tal, far-se-á um levantamento de endereços destas 
instituições que, porventura, tenhamos em nossos registros; 2) Elfay destacou a aquisição 
dos direitos para reedição do livro de J. Herculano Pires, “Ciência Espírita”, da “Editora 
Paideia”, autorizada pela viúva daquele escritor, e mostrou minuta de contrato para que 
esta edição se efetive, que também será estudado pelo Departamento Jurídico da USE. 3) 
O Carlos prestou diversas informações a respeito do computador adquirido pela USE e 



sobre a feitura dos diversos programas para atender as nossas necessidades de comunicação; 
4) O Dep. Evangelização reafirmou a realização do chá, no dia 22.9.91, na sede da USE 
com show pelo Moacir. 5) Serão enviadas em nome da USE solicitando, às firmas 
previamente nomeadas, prendas para serem sorteadas quando da realização do show. Nada 
mais, o 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, 9 de setembro de 1991. 
 
Evany Figueira, 3º secretário, 
 
 









Ata # 31 – 23 de setembro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 31ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 23 de setembro de 1991. Aos 
vinte e três dias do mês de setembro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20 hs, 
realizou a DE/USE em sua sede social, à rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, 
mais uma reunião ordinária que contou com a presença dos diretores que assinaram o livro 
próprio. A prece de abertura foi feita pela Carolina, a pedido do Attílio Campanini, vice-
presidente dirigindo a reunião na ausência até aquele momento do presidente Antonio 
Cesar Perry de Carvalho. A pauta da reunião iniciou-se pela manifestação do DM cujo 
diretor estava presente. Inicialmente, tendo em vista correspondência anteriormente 
enviada pelo DM, Attílio manifestou sua estranheza em fase da informação de eleição de 
novo diretor para o DM cujo mandato estaria previsto para terminar após nova eleição da 
DE/USE. Eventualmente, poderia até aceitar semelhante indicação, porém, até o termino 
da atual gestão. Contudo, isto só mostrava um certo distanciamento em que se encontrava 
o departamento junto a DE e a própria USE. João Paulo disse que a escolha do novo diretor 
tinha sido por consenso dos integrantes do departamento dentro do que preceituava seus 
regimentos internos. Quanto aos possíveis motivos para este distanciamento estavam 
cientes que precisavam rever a atuação do departamento e sua postura junto a DE e que 
tudo estavam prontos a fazer para esta aproximação. Attílio ainda se referiu que diretor de 
departamento era cargo de confiança que sempre se expirava ao término do mandato da 
DE e que dentro deste critério é que faria possível estudo para alterar a atual direção do 
departamento. Ainda reforçou a questão do distanciamento anotando a ausência 
costumeira do DM nas reuniões departamentais da USE que se realizavam trimestralmente, 
fazendo o DM, por sua vez, reuniões a parte. Esperava que pudessem rever semelhante 
postura e já na próxima reunião departamental estivessem presentes com os demais 
departamentos. João Paulo entendeu a manifestação do Attílio quanto ao cargo de 
confiança e achou que o Adolfo poderia permanecer até ao final da gestão da atual 
diretoria. Esclareceu mais que seu pedido de afastamento estava preso a inúmeros afazeres 
na cidade de Ribeirão Preto onde residia, seja no campo profissional, seja no que concerne 
aos seus estudos de Direito. Além do mais estava prestando serviço ao movimento espírita 
da cidade, inclusive na direção de um jornal espírita que ali estava sendo editado, 
requisitando um esforço maior de sua parte. Assim não via outro recurso a não ser afastar-
se da direção do DM que requisitava por sua vez, uma grande capacidade de trabalho que 
o Adolfo estava em condições de fazer. Quanto a presença na reunião departamental 
esclareceu que em face do modo que o departamento trabalhava eles precisavam de um 
tempo maior de reunião, motivo pelo qual elas eram realizadas em dois dias e em várias 
cidades do interior para melhorar entrosar os jovens destas cidades nas atividades do 
departamento, motivo pelo qual eram realizadas geralmente em um sábado e domingo. Em 
face disto propôs o Evany que as reuniões do departamento fossem realizadas em dois níveis 
– um, do modo em que elas vinham sendo realizadas: outro -junto com a reunião 
departamental da Use em que se tomaria medida mais executiva para as atividades do DM 
e não deliberativas. João Paulo esclareceu que no esquema das reuniões eles a faziam em 
um contexto de DM/CREs que as bases DM/UMEs e CEs deliberavam em sentido mais 
amplo de suas atividades. Melhormente se poderia prestar para aquela reunião em dois 
níveis, aventada. Elfay em face das diversas manifestações já produzidas na reunião aventou 
a hipótese do João Paulo permanecer à testa do DM até o final da atual gestão da USE. O 
Eder achou que possivelmente não seria de bom alvitre solicitar que esta permanência se 



fizesse, tendo em vista os impedimentos já enunciados pelo João Paulo. Em face do 
andamento do assunto o Carlos propôs que se pudesse solicitar que o Adolfo também se 
manifestasse a fim de ouvir seus anseios a frente do DM. O Adolfo expôs seus pensamentos 
dizendo de sua participação desde jovem nas atividades do departamento de mocidade 
assumindo paulatinamente diversas tarefas e cargos no movimento jovem. Assim estava ele 
ali disposto a aceitar e participar colaborando com o movimento de unificação de um modo 
geral, reconhecendo as diretrizes que a DE houve por bem formular ao DM. Enfim, ele ali 
estava para cooperar e aquilo que dele se precisasse ajudaria tanto quanto, podia assim 
dizer, todos os componentes do DM. Quando ao propalado distanciamento junto a USE 
ele concordava com as palavras do João Paulo e naturalmente, se nesta próxima reunião 
departamental da USE, marcada para outubro o DM não teria condição de participar por 
já ter sua reunião convocada para o início desse mês, na próxima estavam se propondo a 
participar. O Sander foi enfático em afirmar que a DE deveria dizer não a este 
distanciamento entre DM/USE e DE procurando meios adequados para que o 
departamento pudesse se aproximar convenientemente do movimento geral. Carolina 
gostou da manifestação do Adolfo achando que o mesmo não se mostrou muito afoito em 
suas afirmativas quanto as propostas de atividades para o departamento e sua inclinação a 
uma participação mais ativa com o movimento adulto. Conclamou para que ele realmente 
não fosse afoito em suas decisões, pudesse ter calma, muita perspicácia, bom entrosamento 
com o movimento de unificação e outros detalhes a mais, evitando enredamento com certos 
jovens que acabavam atuando indevidamente no seio do departamento. Com todas estas 
manifestações ficou caracterizado o aceitamento da passagem da direção do DM de João 
Paulo Fontes do Patrocínio para Adolfo de Mendonça Jr. Completou o Eder, dizendo que 
assim era força de Franca, cidade de onde movimento espírita sempre foi de grande 
participação por seus habitantes, que chegava a USE o Adolfo esperando pudesse ter 
sucesso em suas realizações a testa do DM. João Paulo agradeceu pelo apoio recebido até 
aquela oportunidade e disse que ainda estaria ajudando o departamento até a realização do 
EEDME no mês de outubro próximo. Attílio desta maneira aquiesceu, tendo o apoio dos 
diretores, em aceitar o Adolfo como novo diretor do DM/USE a partir daquela data. Após 
esta manifestação e acerto de ideias, o Attílio apresentou o Dr. Armando Rossi Filho que 
também iria participar da USE, atuando no Departamento Administrativo e Jurídico da 
entidade. O companheiro Armando disse de sua satisfação de ali estar e que estava a 
disposição de todos, assumindo desta forma a direção daquele departamento. Foi em 
seguida lida e aprovada a ata de 9 de setembro último. Antes de se passar ao expediente o 
Elfay informou que talvez o show a ser realizado com o apoio da USE e do IEE se concretize, 
com renda para as duas entidades, inclusive com a presença do Moacir e possível venda de 
quadros de pintura mediúnica.  Aliás, informou que a TV Gazeta deu apoio a uma 
apresentação de pintura mediúnica estando na vernissage de Alzira Martins Apolo em uma 
exposição que ela fez. A TV neste caso poderia divulgar o evento. O Attílio também se 
manifestou informando que esteve sábado, dia 21.9.91 presente a instalação do CRE 
Piracicaba, reunião presidida pelo Fernandes do CRE Campinas. EXPEDIENTE - 
Correspondências recebidas: 1) do Núcleo Espírita J. Herculano Pires, de Portugal, 
solicitando material sobre os cursos “Família” e “Expositores”; 2) das Casas De Betânia – 
Instituição Espírita, acusando recebimento do questionário de auto avaliação dos CEs; 3) 
do C.E Friburguense referindo-se à reportagem “ O Brasil põe fé nos Espíritos” da Revista 
Veja de 10.4.81; 4) do NEAF ( Núcleo Est. Esp. Anália Franco) acusando recebimento do 
material do 8º Congresso e enviando Programa da Campanha de Inverno/91; 5) da Casa 
do Espíritas Campinas, enviando auto avaliação dos CEs; 6) da Comissão Evangelização no 



Lar “ECEL”, de Recife-PE, solicitando envio do “Dirigente Espírita”; 7) do Instituto 
Espírita de Educação, convite para comemoração dos 130 anos do Livro dos Médiuns; 7) 
do Instituto Espirita de Educação informações; 8) do C.E “Caridade e Fé”, Jaboticabal 
balanço referente ao período de 1.1.90 a 31.12.90; 9) da Soc. Assistencial Espírita – Casa 
da Criança MEIMEI  convite para comemoração do 29º aniversário e lançamento da 
Campanha Pró-Sede do Centro de Juventude prof. José Herculano Pires; 10) da 
UNIME/Jaú, relação das cidades que compõe o órgão Jaú, Birigui, Itapuí, Barra Bonita, 
Dois Córregos,  Mineiros do Tietê, Brotas e Bocaina; 11) do “ O Consolador” – Núcleo 
Espírita, solicitação de cancelamento de cota de 10 jornais; 12) do IAMI Instituição 
Assistencial Meimei informando a participação da professora Milter como conferencista no 
XII Congresso Brasileiro de Humanização e Pastoral da Saúde; 13) do CRE-Santos, 
solicitando inclusão da proposta da UNIME S. Vicente referente a regulamentação do 
Dirigente Espírita no próximo CDE de dezembro/91; 14) do sr. João Paulo Fontes do 
Patrocínio, carta de esclarecimento quanto ao seu desligamento do DM/USE e indicação 
de Adolfo de Mendonça Jr. Para ocupar aquela direção: 15) do DM/USE material de 
divulgação do VII EEDME; 16) do sr. Erasto de Carvalho Prestes, sua proclamação nº6 aos 
Espíritas do Brasil. Expedidas pela secretaria 1) circular ref. Ao “Censo 91 – Declare-se 
Espírita”; 2) convocação para reunião geral dos departamentos, em 27.10.91; 3) a Imprensa 
Espírita, release da Avaliação do Movimento Espírita. TESOURARIA: - Carlos manifestou-
se sobre diversos assuntos: 1) ainda a respeito da indicação do representante da USE no 
Conselho Curador da Fundação do Hospital Psiquiátrico, de Itapira – ainda sem indicação 
de nome que possa ser indicado, mas que precisa se pensar nisto; 2) a respeito das contas 
de tesouraria disse que as mesmas estavam sendo devidamente regularizadas com os 
recursos pecuniários que ia entrando; 3) para que a USE continuasse a ser reconhecida de 
utilidade pública estadual era preciso que todos os anos ( embora o ano passado não se 
fizesse) que durante o mês outubro fosse elaborado relatório de atividades da entidade 
enviando a repartição estadual competente, assunto a ser tratado pela secretaria; 4) esteve 
na reunião do CRE/S.Paulo, informando atividades da USE; 5) quanto a carta do 
CRE/S.PAULO, que presumivelmente deveria ter sido enviado a DE solicitando dar 
nomes as salas do prédio da USE. Como a mesma não chegou até agora, foi isto esclarecido 
aqueles companheiros informado extraoficialmente que a DE não via com bons olhos esta 
perspectiva, o que fez o CRE/S.Paulo desinteressar-se do assunto; 6) embora não tivesse até 
agora apresentado relatório da tesouraria, tanto para a DE como para o CDE ( para este 
conselho sendo por demais importante) por motivo de falta de tempo para sua elaboração, 
os mesmos estavam sendo feitos, no âmbito da tesouraria, para registro. Neste momento 
com a chegada do presidente Antonio Cesar Perry de Carvalho e do diretor do 
Departamento do Livro  Amélio Fabrão Fabbro Filho foram tratados de mais os seguintes 
assuntos, principalmente, relacionados com a participação da USE no Congresso 
FEESPIRITA/91: 1) Objetivo a) mostrar o IEE como uma das instituições do nosso estado; 
b) Confraternização da USE com os participantes do Congresso; c) Apresentar aos 
congressistas o movimento de unificação; 2) Providências a serem tomadas: a) transporte 
do Anhembi para o IEE – ficou resolvido que se conversará com o sr. Menegueti, para 
verificar-se a possibilidade de realizar o transporte com carros particulares dos 
companheiros da capital. A saída o IEE será às 18,30 hs do Anhembi; b) Recepção no IEE 
– Ficou de se verificar com a ajuda do sr. Menegueti o que será mais viável, se um lanche 
ou um jantar; c) Estande USE no Anhembi – Ficou resolvido o aluguel de dois espaços (+/- 
18m2). O Amélio ficou responsável pelo estudo da disposição do estande, incluindo-se uma 
amostra, se possível de uma minifeira do livro. O Amélio buscará junto a Nestlê, a 



possibilidade do empréstimo de painéis para a montagem do estande; d) Ficou resolvido 
que se fará a impressão de uma “saudação” para colocar na pasta dos congressistas, caso a 
FEESP concorde. Diversos: 1) Edição do livro “Ciência Espírita” – o trabalho encontra-se 
nos acertos finais. Quanto aos direitos autorais, 5% da venda por capa, irão para a esposa 
do autor, sendo que o pagamento se fará após o pagamento das duplicatas de venda; 2) Em 
vista de assuntos urgentes, ainda pendentes, ficou marcada reunião extraordinária da DE 
para o dia 7.10.91. Ainda com algumas palavras a espeito dos assuntos tratados fez-se a 
prece de encerramento completando-se a reunião. Após lavrei a presente ata que lida e 
achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 23 de setembro de 1991. 
 



















Ata # 32 – 14 de outubro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 32ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 14 de outubro de 1991. Aos 
quatorze dias do mês de outubro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20hs, realizou a 
DE/USE em sua sede social, à rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana (SP), mais uma reunião 
ordinária, que contou com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. Attílio 
dirigiu a reunião em vista da ausência do Cesar, que foi justificada. A Carolina fez a prece de 
abertura. Como informações iniciais disse que o Attílio reportando-se ao pedido da 
presidência: 1) quanto a FEESPIRITA/91 – a) será distribuído crachá na entrada, não sendo 
permitido em hipótese alguma circulação no recinto sem ele; b) que a estande da USE para 
exposição de livros e informações a nosso respeito, será organizado pelo Amélio, c) a montagem 
será no próprio dia a partir das 7,00hs e contará com o auxilio da Carolina e da Esmeralda; d) 
os diretores também terão obrigações diversas junto a estande e no recinto do Congresso; e) 
quanto a visita ao Instituto Espírita de Educação se fará na sexta-feira a noite, quando haverá 
um juntar que será servido aos participantes de federativas e representantes estrangeiros; f) o 
Eder levantou premissa quanto a apresentação de quadros de pintura mediúnicas que 
poderiam ser apresentados quando do Congresso não apreciando a ideia; g) o Carlos levantou 
a questão de que no estande deveria ficar pequeno número de pessoas em vista de exiguidade 
de espaço no seu interior para muita gente; h) aventou-se realizar uma promoção do jornal 
“Dirigente Espírita” durante o FEESPIRITA/91. Para tal pensou-se em levar 1.000 jornais para 
serem distribuídos: como temos perto de 300 a 400 exemplares, para um complemento de 
edição alguns companheiros prontificaram em fazer doação espontânea de +/- cr$10.000,00. 
i) o companheiro Ivan Rene Franzolim será credenciado junto ao Congresso pelo jornal 
Dirigente Espírita. Também presentes a reunião o companheiro Wilson Garcia, Waldemar 
Fabris, Antonio Cóscia e Ivan Rene Franzolim, que juntamente com a diretoria deveriam 
estudar a realização de uma campanha para levantar fundos para custeio do jornal Dirigente 
Espírita. Entre manifestações do Eder e Waldemar observou-se a seguinte colocação: a) na 
campanha a se efetivar participariam dois ou três departamentos ligados a área econômica. 
Poderia haver colaboração de outros apenas para ajudar, não para organizar; b) todos os CEs 
poderiam se comprometer a uma cota de 5 exemplares cada; c) perguntou-se se para CEs estes 
deveriam fazer assinaturas ou não; d) o Moacir Camargo que assistia a reunião, em sendo do 
departamento de arte, se comprometeu, talvez par ajunto de outros companheiros de fazer um 
show cuja renda reverteria para custeio do jornal; e) quanto a este show deveria o companheiro 
Ivan ajudar na divulgação; f) Waldemar Fabris destacou ainda a necessidade de se formalizar 
uma boa campanha junto aos CEs; g) Sander pergunta se não seria melhor estabelecer cotas 
para os CEs e órgãos; h) em face disto ponderou o Sander, se não seria conveniente contar a 
remessa gratuita para os CEs já que eles receberiam através de suas cotas. Talvez assim, pudesse 
ser reduzido a quantidade de exemplares por edição, reduzindo os custos; i) Carlos ponderou 
que isto talvez não resolvesse, pois, os custos de uma  edição de 5.000 reduzido para 3.000 
exemplares talvez fosse tão pequeno que não compensasse; j) Wilson Garcia manifestou-se 
considerando que talvez fosse melhor criar-se uma comissão que pudesse estudar o assunto 
adotando medidas adequadas e agindo com autonomia; k) para isto, disse Wilson, aproveitar-
se-ia tudo que foi dito com o inclusões de novas ideias como campanha de 4.000 assinaturas 
para uma edição de 5000 exemplares (inicial), sempre há uns 20% não aproveitado; 



patrocinadores eventuais ( um patrocinador por página); m) como veiculo especializado que é 
o preço deve ser mais caro, deverá ser uma venda por preço justo, devendo custar hoje, na 
verdade, Cr$ 400,00 o exemplar e não o que consta no jornal. Para alcançar 4.000 sócios 
colocar  em CE de grande porte através de seu presidente; n) Ivan também se manifestou 
dizendo da necessidade da divulgação do nome para ficar mais fácil a colocação do jornal; o) o 
Wilson ainda se manifesta dizendo que a comissão deve agir em espírito empresarial, tomando 
medidas adequadas, a curto, médio e longo prazo; p) em face destas manifestações determinou-
se que o prazo para tratar do assunto onde os Departamentos de Finanças, de Organização e 
Administração e Tesouraria se integrariam nesta comissão ficasse por conta dos mesmos 
companheiros. q) o Carlos ainda informou-nos da edição última: custos Cr$ 800.000,00 para 
edição e remessa: com 3.800 jornais cobrados paga-se a edição, pode-se ainda colocar mais 
2.000 exemplares em cotas no interior ou junto as Federativas estaduais: seriam as medidas a 
curto prazo que custeariam uma edição de +/- 5.000 exemplares; r) o Wilson completou 
dizendo que várias são as alternativas que poderiam resolver o problema de custo do jornal e 
que a comissão deveria estudar bem todas elas; s) o Moacir ainda reforçou o encaixe de seu 
show como promoção que poderia render meios para o jornal e seria estudado pela comissão; 
t) o Attílio disse informando, que no dia 24.10.91 haveria realização de mais uma zonal do 
Bloco B, em Americana ( cidade do CRE  Piracicaba) e que poderia haver uma manifestação 
do Departamento de Finanças solicitando a inscrição de mantenedoras para a USE e para o 
Jornal o que seria muito importante para o Dirigente Espírita; v) na reunião do 
CRE/S.PAULO poderia haver também este tipo de manifestação. Diversos – a) Foi informado 
o lançamento do disco do Moacir Camargo, dia 6/7/8.12.91, no teatro Cacilda Becker. O 
disco tem o nome “Terra Azul”. Expediente – recebidas. 1) da Associação de Beneficência 
Fraternidade, de Lisboa, Portugal, acusando recebimento do Dirigente Espírita nº 6;  2) do 
C.E Jesus Redivivo, Vila Formosa, solicitando relação de centros espíritas da Zona Leste; 3) da 
FELESA, FLE de Santo André, convite para participar da abertura de sua XVI Feira do Livro 
Espírita; 4) dia Mocidade Espírita de Mogi Mirim solicitando informações sobre cobrança 
sindical do SINDHOSP; 5) do Centro de Estudos Espíritas J. Herculano Pires, Penha, convite 
para palestra no dia 15.10.91. O nome anterior destas entidade era Fraternidade Espírita 
Ismael. Gerais - Com complemento da reunião estudou-se a elaboração da pauta para a próxima 
reunião do CDE a dar-se em dez/91. A elaboração da pauta foi tratada de modo do abrangente 
ficando sem uma especificação maior delineada que se fará posteriormente podendo a 
secretaria enviar correspondência conforme haja adequação na observância dos assuntos. Em 
tempo anotamos que da comissão para estudos a fim de obter recursos para o jornal dela 
também faz parte a comissão redatorial do Dirigente Espírita. Nada mais encerrou-se a reunião 
com uma prece. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por 
quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 14 de outubro de 1991. 
 
Evany Figueira 3º secretário. 
 













Ata # 33 – 28 de outubro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 33ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 28 de outubro de 1991. Aos vinte 
e oito dias do mês de outubro de hum mil novecentos e noventa um, às 20 hs, em sua sede 
social, à rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE mais uma reunião 
ordinária, que contou com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. Aberta a 
reunião pelo companheiro Attílio com a prece tivemos o Sander apresentando o 
EXPEDIENTE – Recebidas – 1) carta de união do C E Joana de Angelis, apresentada pelo 
UNIME/Santos, encaminhamento de pedido de adesão do Grupo Espírita Recanto da Paz; 3) 
da Produções Artísticas e Culturais “The Clown” solicitação de relação de sociedades unidas. 
A secretaria fornecerá lista da Imprensa Espírita; 4) da Federação Espírita de Sergipe, 
informando realização da II Semana Espírita de Sergipe, e 23 a 30 de novembro; 5) do Instituto 
Américo Bairral, de Itapira, relatório geral de atividades; 6) da Fundação Bezerra de Menezes, 
Fortaleza – Ceará, material de propaganda contra a Pena de Morte; 7) material de propaganda 
da Fraternidade Espírita Ramatis, referente a assuntos diversos, tais como Discos Voadores, 
etc.; 8) da 7ª UDE, programa do IV Encontro da Família Espírita; 9) do Grupo Espírita Casa 
do Caminho, Campinas-SP, carta criticando artigo “Terapias de Vidas Passadas – nada a ver 
com o Espiritismo”, publicado no Dirigente Espírita; 10) da Comissão Permanente de Yoga, 
convite para lançamento da Fita-Áudio sobre Yoga; 11) Material da 2ª Prévia do 8º Congresso 
Espírita da USE em Rancharia; 12) do CRE/Ilha Solteira/UNIME/Ilha Solteira, programa do 
IV .... CONRESPU Confraternização Regional Espírita de Urubupungá; 13) da Federação 
Espírita do Estado de Goiás, informações para a recepção dos participantes do II Encontro 
Nacional de Diretores de DIJ; 14) da Federação Espírita Pernambucana, convite para 
comemoração dos 187 anos da Reencarnação de Allan Kardec; 15) da UNIME – São Carlos 
convite para solenidade de abertura da XIV Feira do Livro Espírita de São Carlos, no dia 
12.10.91; 16) da 21ª UDE – programa para comemorações no mês de outubro; 17) do Instituto 
Espírita Allan Kardec e Lar Ceci Costa, de Olinda (PE) programa do 5º FORESP – Fórum de 
Debates Espírita de Pernambuco; 18) do C E Luz Ismael/18ª UDE, exemplar nº 15 do CELI 
– Boletim Informativo; 19) da Campanha Auta de Souza; 20) do CRE-Campinas, informando 
constituição da 1ª Comissão Executiva do CRE Piracicaba; 21) do Grupo Espírita Esperança e 
Caridade – Sacramento (MG) programa de atividades em homenagem ao 73º aniversário de 
desencarne de Eurípedes Barsanulfo; 22) do C E Irmão Itajubá, Lapa/S.Paulo, convite para 
comemoração do seu 40º aniversário; 23) do Círculo de Leitura Espírita de Presidente 
Prudente, convite para palestra de Divaldo Pereira Franco, em 1º /10/91; 24) da Associação 
Espírita Jacob, carta acusando o recebimento do Dirigente Espírita nº 7; 25) do C E Francisco 
Ribeiro, Santo André (SP), carta-convite para comemoração do 44º aniversário de Fundação; 
26) da Comunidade Espírita “A Casa do Caminho”, de Juiz de Fora (MG) programa da VIII 
Semana de Kardec; 27) da Associação Mundo Espírita, Boletim Informativo, nº 5; 28) da 
Associação Espírita Bezerra de Menezes, programa da 13ª Semana do Livro Espírita da Penha; 
29) da Casa Espírita Nosso Lar, Peruíbe (SP) carta informando composição da diretoria. 
PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) Quanto ao 8º Congresso Espírita Estadual, da USE – a) 
está sendo preparada a 2ª circular; b) a secretaria regional do Congresso deverá ter nova reunião 
no dia 24.11.91; 2) Quanto ao Congresso FEESPIRITA/91, em face de nossa participação no 
evento: a) no andamento desse Congresso a divulgação da USE teve boa aceitação por parte 



dos participantes; b) neste evento teve convocação da FEB a companheiros e entidades do 
exterior para que no transcorrer de seu andamento pudessem também realizar uma reunião 
para estudo e provável criação de um organismo internacional de união e direcionamento do 
movimento espírita no mundo, quando se criou em caráter provisório Conselho Espírita 
Internacional de Madri (Espanha) quando se pretende aprová-lo em caráter definitivo criando 
este organismo internacional; c) a venda de livros no estande da USE neste congresso foi 
auspiciosa quando alcançamos uma renda de +/- Cr$1.230.000,00; d) comentou-se também 
de tudo o andamento do Congresso considerado satisfatório para a USE; e) o Carlos referiu-
se a coleta de ficha e sorteio de uma coleção da Revista Espírita que se promove no andamento 
do Congresso. O que se pretendia era levantar um cadastro de pessoas participantes do 
congresso para ser utilizado pela USE pelos que desejarem para toda espécie de divulgação 
possível, de eventos e de promoções gerais. Colhemos perto de 700/800 fichas que já será um 
bom início de um arquivo de endereço; f) a este propósito o Carlos propôs que pudéssemos 
utilizar de uma ficha para colher endereço que a USE possui e solicitássemos aos órgãos que 
nos fornecessem endereços de companheiros espíritas o que enriqueceria ainda mais este 
cadastro de nomes. A ideia foi aceita; 3) Quanto a outras informações: a) o fechamento de 
nosso jornal dar-se-á nos prazos previstos. Todavia, não se poderá contar com a presença do 
companheiro Wilson que se encontra doente e acamado; b) reunião anual da FEB, dar-se-á 
entre os dias 8 a 10.11.91 – esclareceu-se sobre os representantes da USE e os assuntos que 
serão tratados; c) Elfay aproveitou para informar a respeito da edição do livro do Herculano 
Pires “Ciência Espírita” – IDE pretende faturar com 45 dias; ao preço da edição de +/- 
Cr$1.000.000,00. A divulgação se fará em folheto  que terá canhoto para aquisição do livro 
e o exemplar deverá custar +/- .... Cr$340,00. Também se estuda o lançamento do livro do 
Wilson Garcia – “Casos dos Centros Espíritas”, conforme já se aventou no inicio do ano. 
Departamento Jurídico – O Dr. Armando se manifestou dizendo que provavelmente, o Dr. 
Flavio pudesse prestar algum auxílio ao departamento, talvez, como assessor esclarecendo certas 
pendências existentes, provindas de seu tempo como titular do departamento. A este respeito 
destacou: a) que com respeito a um terreno que possuímos em Guaianases recebido por doação 
e que deveria ser vendido e que não o foi por vários motivos, lá encontramos o CE José de 
Souza. Talvez possamos vender o terreno a este CE, através de um ato simbólico, pela 
importância que aquele CE possa ter em caixa. Aquele CE ofereceu CR$1.200.000,00. O 
terreno vale bem uns três ou quatro milhões. A diretoria acha que se pudéssemos conseguir 
+/- uns dois milhões e meio seria interessante. Mesmo somente dois milhões o negócio seria 
viável. O dr. Armando estudará o caso. Departamento de Finanças – Será apresentado na 
reunião do CDE como proposta de contribuição dos CEs para 92 somente o valor da cota 
anual de Cr$20.000,00, e a possibilidade de que também haja a possibilidade de uma taxa 
espontânea a critério dos CEs. Foi também abordado a questão de contribuição sindical que 
seria devido pela USE e CEs pagas ao SINDHOSP. O Dr. Armando estudará o caso, embora 
por informação do Dr. Flávio tenha sido ponderado que a contribuição deva ser paga ou 
solicitada a isenção, que se faria anualmente (com a apresentação de diversos pápeis que por 
sinal parece ficar mais caro consegui-los do que o valor da contribuição que se pede). Nada 
mais o Bueno 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, 28 de outubro de 1991. Assinatura (Evany Figueira) 3º secretário. 













Ata # 34 – 11 de novembro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 34ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 11 de novembro de 1991. Aos onze 
dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20,00 hs. em sua sede 
social, à rua Dr. Gabriel Pizza, 433, reuniram-se diretores da DE da USE para mais uma reunião 
ordinária que se iniciou com a prece proferida pelo Elfay e comparecimento daqueles que 
assinaram o livro próprio  de presença. Attílio – que dirigiu a reunião na ausência do presidente 
que se justificou a falta por motivos profissionais (viagem) informou inicialmente que esteve 
em visita a Exposição Espírita de Campinas destacando que o evento foi de grande interesse e 
de boa apresentação. Disse também que visitou o companheiro Wilson, acamado a espera de 
ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Que o mesmo passa bem, embora a expectativa em 
que se encontra. EXPEDIENTE – Expedidas: 1) Convocação para a reunião do CDE de 
dezembro/91; 2) complemento da pauta do CDE de dezembro, solicitado pelo CRE – 
Campinas, para discussão/aprovação da criação do CRE Mogi Mirim; 3) carta a Bauducco, 
solicitando colaboração para o Encontro de Formação de Monitores de Evangelização Infantil 
que será promovido pela USE com o apoio da FEB; Recebidas: 1) da União Espírita Allan 
Kardec de Morro Agudo solicitação de parecer jurídico sobre questão relacionada ao poder 
público que pede a desvinculação de seu Albergue Noturno da Instituição Espírita; 2) de 
MATEL Comunicações, oferecimento do vídeo “Nosso Chico”; 3) programa da XXXVI 
CONCAFRAS-PSE em 29.2 a 3.3.92 a ser realizado por Instituição Espírita da capital paulista; 
4) nota do sr. presidente A Cesar Perry de Carvalho referente a participação da USE na reunião 
do CFN da FEB em Brasília de 8 a 10 do corrente; 5) do CRE/S. Paulo, informando alteração 
de data de suas reuniões dos dias 15 e 16.11 para 23 e 24.11; 6) do CLONN Produções 
Artísticas solicitação de cadastro de sociedades unidas. Secretaria Geral responde 
negativamente e oferece relação da Imprensa Espírita. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 
informações da reunião do CFN, realizada em Brasília: a) de 8 a 10.11.91, reuniu-se o CFN da 
FEB, em sua sede em Brasília. O Estado de São Paulo esteve representado por Antonio Cesar 
Perri de Carvalho e Amélio Fabrão Fabbro Filho, respectivamente presidente e diretor do 
departamento do livro da USE. A convite da USE, Merhy Seba (do CRE de Ribeirão Preto) 
compareceu ao Conselho para apresentação de tema sobre divulgação. A reunião do Conselho 
contou com a presença de todas às federativas nacionais, que apresentaram relatório sobre as 
atividades durante o último ano. A análise do tema “A utilização dos meios de comunicação 
na difusão da Doutrina Espírita” que contou com efetiva participação dos representantes de 
São Paulo, ficou definida que a Coordenação das Comissões Regionais dos CFN, contará com 
a assessoria de confrades que sejam especialistas no assunto. A USE se propôs a realizar um 
curso básico sobre divulgação, cuja promoção inicial deverá acontecer em fevereiro, em São 
Paulo ou em Curitiba; b) a direção da FEB e o Conselho estavam satisfeitos com a declaração 
de intenção para a formação do Conselho Espírita Internacional, fruto da reunião que a FEB 
realizou em São Paulo, dando sequência aos esforços iniciados no ano passado no Congresso 
de Liége (Belgica) e que deverá ter desfecho no Congresso Mundial programado para novembro 
de 1992, em Madrid (Espanha); c) o presidente da FEB recomendou cautela com relação a 
exageros e deturpações que estariam havendo em relação à TVP dentro do movimento espírita 
e precipitações sobre transcomunicação lembrando que ambas requerem pesquisas e 
tratamento especializados. Lembrou também das inserções no movimento espírita de práticas 



não espíritas, como cromoterapia, uso de cristais, etc; d) a próxima reunião da Comissão 
Regional Sul do Conselho Federativo Nacional será sediado pela USE, em Ribeirão Preto, 
simultaneamente ao 8º Congresso Estadual de Espiritismo; e) a proposta da USE sobre a 
realização de uma campanha sobre família deverá ser o tema central de próximas reuniões do 
CFN da FEB. Gerais: Eder informou também que foi entrevistado na Universidade de Mogi 
das Cruzes por alunos do curso de comunicação, no dia 25.10.91 a respeito do Espiritismo e 
Reencarnação, quando estiveram presentes no recinto além dos alunos, professores, a pró-
reitora apreciando o andamento da entrevista que considerou de com andamento, com 
perguntas profundas despertando interesse geral. Departamento de Evangelização Infantil – a) 
a companheira Carolina que esteve presente a reunião dos DIJs, em Goiânia, juntamente com 
a Esmeralda, diretora do departamento e com representantes do DM/USE Adolfo e João Paulo 
destacou do com andamento da reunião. Todavia, se nossa representação se portou de maneira 
mais conveniente perante os irmãos de outras plagas, foi de se notar o desinteresse do 
companheiro João Paulo que esteve presente nos primeiros instantes da reunião, retirando-se 
para sua cidade em seguida. A USE precisa estudar melhor a questão de sua representação nos 
eventos para os quais forem indicados representantes para que eles participem de todo o 
andamento das reuniões, mesmo que elas não lhes agradem, para não desmerecer a imagem 
da entidade que representam. O Evany colocou também que seria conveniente que todos os 
representantes oferecessem depois relatório por escrito de sua participação nestes eventos; b) 
destacou-se ainda a pouca receptividade que estava merecendo por parte dos órgãos do interior 
a realização do encontro de formação de monitores para o Departamento de Evangelização 
Infantil que seria realizado nos dias 15 e 17 do corrente, com um mínimo de inscrição até 
agora. Falta de Comunicação? O assunto vem sendo falado desde o início do ano. 
Correspondência tem sido enviado. A Esmeralda telefonou para todos os órgãos através de 
seus contactos junto a este departamento solicitando empenho. Desinteresse dos dirigentes? 
Dificuldades da época que atravessamos? Companheiros se manifestaram procurando destacar 
meios para uma atuação mais precisa do departamento, muitos dos quais já tinham sido 
acionados e não dado resultado. E na expectativa “do que fazer?” para melhor motivar o 
departamento passou-se a outro assunto. DIVERSOS – a) Sander destacou a realização do 
Encontro de Dirigentes Espíritas do CRE/S.Paulo, no dia 30/11. das 15,30 às 18,30 hs e disse 
que possivelmente ali possa estar. TESOURARIA - a) o Carlos destacou que a FEB doará 3.000 
reformadores antigos e livros com defeitos a USE (os livros, que tiverem possibilidades de 
recuperação poderão ser vendidos em nossa livraria). Esta doação está relacionada com doação 
que o presidente da FEB, Juvanir Borges de Souza fez a FEB que repassou as federativas através 
de livros e jornais, e que representa para a USE provavelmente uma doação de 
Cr$2.000.000,00 brutos e um milhão liquido. A FEB esclareceu em carta, no entanto, que o 
que foi proposto a todas as federativas e Uniões Espíritas do Brasil foi a doação, pela pessoa 
do seu presidente Juvanir Borges de Souza e não pela FEB de valores diversos em livros 
adquiridos de nossa sigla, pelo preço normal de seu preçário cabendo a USE o valor de um 
milhão de cruzeiros. A FEB venderá normalmente os livros que serão pagos por Juvanir Borges 
de Souza; b) o nosso estoque de livros está com +/- 10.000 livros com a feitura de prateleiras 
em compartimentos internos do prédio poderemos passar este estoque para +/- 30.000 
volumes; c) o Elfay ainda se manifestou sobre o livro do Herculano Pires, “Ciência Espírita” a 
ser reeditado pela USE e disse das novas condições oferecidas pela IDE para sua edição tendo 
em vista um aumento vertiginoso da inflação. Informou detalhadamente tudo. Ao destacar 



ainda a questão da capa disse que a anterior já não representava a ideia moderna em linha de 
editoração, embora muitos companheiros optassem pela capa antiga. O Eder perguntou como 
se estava sugerindo a mudança de capa, se a diretoria havia se manifestado e o Elfay esclareceu 
que havia trazido a ideia a DE, embora não se pudesse precisar se a DE havia aprovado a 
mudança da capa ou não, capa nova que já, de alguma maneira havia sido apresentada em 
eventos anteriores. Ante estes detalhes todos que muitas vezes gasta o tempo da reunião sem 
um aproveitamento melhor das medidas práticas que possam ser tomadas, pretende-se que para 
a frente estas informações cheguem prontas para que a DE aprove ou não sem muito debate 
sobre o assunto. GERAIS II – complementando a reunião o Eder que juntamente com o Cesar 
participou da comissão organizadora do FEESPIRITA/91, em nome da USE, achou que a 
Federação se portou de modo deselegante perante o movimento de unificação, perante a USE 
e a própria FEB em face de comentários e informações divulgados em seu Jornal ”O 
SEMEADOR” comentando aquela realização, deselegância que também se verificou no 
andamento do próprio Congresso, que acabaram por refletir mais os desejos promocionais de 
uma pessoa Caio Atanácios Petro Solama, encobrindo também desejos de evidência de uma 
entidade a FEDERAÇÃO. Lamentando tudo isto, gostaria de que a USE como representante 
do CFN da FEB em nosso estado pudesse, de alguma forma, se posicionar a respeito. Nada 
mais encerrou-se a reunião com uma prece. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida 
e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 11 de novembro de 1991. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 















Ata # 35 – 25 de novembro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 35ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 25 de novembro de 1991. Aos vinte e cinco 
dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20 hs., em sua sede social, à Rua 
Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a Diretoria Executiva, da USE, mais uma reunião 
ordinária, contando com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. A reunião iniciou-se 
com a leitura de uma página do livro “Vinhas de Luz – O verbo é criador”, pelo Elfay fazendo o Eder a 
prece inicial. Após passou-se ao EXPEDIENTE – correspondências recebidas: 1) carta da Fraternidade 
Irmã Dolores (14ª UDE), com programa de palestras pela inauguração de sua nova sede; 2) da FEESP, 
acusando recebimento do “complemento de pauta da reunião geral dos departamentos da 
USE”(reunião esta já realizada em outubro); 3) da Casa de Caridade / Missão Luz Divina, convite para 
exposição de psicopictografia de 7 a 22 de dezembro; 4) da FEB, súmula da ata da reunião da Comissão 
Regional do CFN-Sul, realizada em 27/28.4.91, em Curitiba; 5) Programa para Fórum de Debates de 
7ª e 21ª UDEs/S. Paulo, em 30.11.91; 6) do C E Jesus e Fraternidade da cidade de Aguaí, comunicando 
eleições de diretoria; 7) do Deputado Maurici Mariano, cópia de artigo publicado na “Revista Isto É”, 
referente a Chico Xavier. Correspondências expedidas: 1) circular da Comissão Organizadora do 8º 
Congresso Espírita Estadual, informando definições da reunião de 20.10.91; 2) Circular da Comissão 
do 8º Congresso adiando para o dia 8.12.91 a reunião da comissão. GERAIS – 1) Foi feita referência a 
entrevista do companheiro Ivan Rene Franzolim dada ao Jornal “A Voz do Espírito” de São José do 
Rio Preto, com informações indevidas a respeito da USE, segundo análise da diretoria. Achou-se que o 
companheiro foi envolvido pelo diretor daquele jornal, José Queide Tufali Huaixar, que não tem 
vinculações com o movimento de unificação, que adota atitudes próprias no movimento espírita. 
Todavia, observar-se-á ao companheiro Ivan algumas implicações da entrevista; 2) o presidente 
informou a respeito dos acontecimentos que envolveram o sr. Ricardo Miguel Fazaneli a testa do 
Hospital mantido pela Instituto Espírita Nosso Lar e das moções de apoio que agora estão sendo dadas 
ao companheiro por inúmeras pessoas e instituições daquela cidade e de cidades de outras do estado; 
3) disse o presidente que esteve na cidade de Campinas falando da realização do I Simpósio Espiritismo 
e Educação, destacando naquela ocasião dos muitos outros eventos já realizados sob esta égide, não 
sendo este o primeiro, nem um dos primeiros como estava se pensando; 4) o CRE de Ilha Solteira 
realizou encontro regional onde tiveram uma boa participação com perto de 109 participantes; 5) o 
CRE  de Adamantina realizou também uma Jornada sobre mediunidade com boa participação; 6) 
confirmado reunião da Comissão Regional Sul do CFN para Ribeirão Preto por ocasião do 8º 
Congresso e campanha sobre a Família; 7) Tendo em vista presença do Amélio e Merhy na reunião do 
CFN em Brasília, também se confirmou a realização por parte da USE de um Curso Básico sobre 
divulgação; 8) que houve certos exageros na manchete e notícia do Jornal “O Semeador” da FEESP a 
respeito da criação do Conselho Espírita Internacional. Sairá uma notícia correta a ser publicada pelo 
SEI, pela FEB. Não estiveram presentes na reunião de avaliação realizada pela FEESP a propósito do 
Congresso e que deverão, provavelmente, o Eder e o Cesar estarem reunidos com a diretoria da 
Federação, reunião que se faria em outro nível; 9) em outra oportunidade deverá a FEESP ter certas 
dificuldades para realizar congressos internacionais, já que eventos assim deverão passar para a alçada, 
para forçosamente serem realizadas pelo órgão Internacional de espiritismo em vias de criação; 10) 
quanto a reunião da DE no dia 9 de dezembro, deverá ela ser um pouco mais informal e de 
confraternização entre todos. Pretende-se convidar os diretores dos departamentos e que eles possam 
responder duas perguntas: I) o que não deu tempo para ser realizado em 91; II) o que pretende seja 
feito no primeiro semestre/92; 11) Eder aproveitou para informar que esteve em Taubaté e Lorena no 
dia 23.11.91 – a tarde fez um estudo em Taubaté a propósito de comunicação no meio espírita e fora 
deste meio, quando a noite, em Lorena, fez palestra no transcurso do mês espírita daquela cidade; 12) 



Attílio disse que não foi a Americana em reunião lá havida, mas que esteve no encerramento do 
Encontro de Formação de Monitores, e que neste encontro estiveram presentes entre 60/65 pessoas 
número de participantes que achou bom; 13) Diretores estiveram presentes na reunião dp CRE/S. 
Paulo, dia 24.11.91, prestando informações da USE; 14) o presidente ainda se referiu a doação pessoal 
em livros da FEB as federativas feita pelo seu presidente, conforme o que já está registrado na ata 
anterior. Tesouraria: 1) o próximo número do Jornal Dirigente Espírita já está fechado, mas devida a 
certas questões atrasou-se a sua edição. Separar a cota dos órgãos da capital devido a dezembro, e 
solicitar que os mesmos peguem na USE, já que não se pôde entregá-los quando da reunião dos CRE/S. 
Paulo, ontem realizada; 2) o custo com a realização do Encontro para formação de monitores para o 
Departamento de Evangelização Infantil, este departamento mercê de eventos e doações recebidas 
conseguiu cobrir em seu total, quantias irrisórias e insignificantes foi apenas o que ficou para a 
tesouraria pagar, sem contratempos; 3) Duplicata da FEB pela compra de livros, vencíveis no próximo 
mês , se possível pagaremos em dia, caso contrário faremos acerto com a FEB para atraso de alguns dias; 
4) Para remessa do jornal – parte do correio que deve ser paga na no ato que deverá ficar em +/- 
150.000,00 vamos encontrar pequena dificuldade para saldar. Esperamos uma venda substancial na 
livraria e distribuidora para saldar aquele débito sem maiores problemas; 5) Proposta de Contribuição 
Social para 92 para os CEs que será formalizada quando da reunião do CDE em dez próximo, se baseará 
em estudos feitos pelo departamento de finanças e deverá ser de cR$20.000,00 anual; 6) Elfay disse que 
quanto  ao livro Ciência Espírita, do Herculano Pires, a ser reeditado pela USE está resolvido o seu 
lançamento, em face de acertos já feitos com o IDE que deverá fazer sua composição gráfica . 30 dias 
para pagamento de quinhentos mil e 45 dias para pagamento de hum milhão e meio de cruzeiros. Irão 
fazer também circulares informativas com cupom para sua aquisição; 7) Houve referência a 
comemoração do programa “Momento Espírita” que a Rádio Boa Nova de Guarulhos leva ao ar. Para 
esta comemoração pretende-se divulgar a distribuidora de livros da USE quando se poderia distribuir 
marcadores de livros. Para tal pretende-se fazer um orçamento de quanto estas mercadorias poderiam 
custar, mas antes o Carlos conversará com o Amorim, já que o programa é patrocinado pelo CRE/S. 
Paulo. Poderia também, em face de sorteio de livro que existe no programa, a nossa distribuidora lançar 
esta doação em troca de uma distribuição de nossa distribuidora. DEPARTAMENTO DE ARTES – 
Moacir esteve presente na reunião e aproveitou para informar da boa realização que foi o ESPIRARTE 
em Tupã. Além das apresentações, também houve estudos a respeito de arte e oficinas. Estiveram 
presentes perto de 70 artistas e destacou o apoio que o evento vem recebendo a cada ano, e o 
crescimento de público nas apresentações, principalmente à noite. Não disse onde se realizará o do 
próximo ano, estando em estudo a indicação da cidade. No início de dezembro, no teatro “Cacilda 
Becker” fará o lançamento de seu disco “Terra Azul”. Completou-se a reunião com a prece que o Attílio 
proferiu. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito 
assinada. São Paulo, 25 de novembro de 1991. Assinatura (Evany Figueira) 3º Secretário. 













Ata # 36 – 09 de dezembro de 1991 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 36ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 9 de dezembro de 1991. Aos nove 
dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e noventa e um, às 20 hs, em sua sede social, 
à Rua Dr. Gabriel Pizza, nº 433, Santana, São Paulo, realizou a DE da USE mais uma reunião 
ordinária, desta feita contando além dos diretores que assinaram o livro próprio com 
companheiros dirigentes dos vários departamentos. A reunião teve um caráter mais informal 
já que se pretendia ao final fazer-se uma confraternização de Natal, nesta nossa última reunião 
do ano. De início prestou o Presidente algumas informações. Da Palavra do Presidente 
destacamos: 1) na reunião do CDE ontem havida, pôde-se notar um andamento mais fluente 
e mais objetividade no trato dos assuntos em pauta - definições mais objetivas quanto a reforma 
do estatuto e resolução a respeito de um terreno que tínhamos em Guaianazes; o CDE aprovou 
a cessão do terreno do CE que se localiza neste terreno recebendo em troca certa doação em 
dinheiro que foi considerada satisfatória; 2) Tivemos também na reunião a presença da 
companheira Julia da FEESP, que poderíamos, provavelmente considerar, como um retorno 
daquela entidade ao seio da instituição que ajudou a criar que é a USE nos primórdios da 
aglutinação unificacionista no Estado; 3) com informações adicionais do Eder foi esclarecido 
que nosso jornal acabou por sofrer atraso nesta sua edição por dois motivos alheios a nossa 
vontade – um a doença do Wilson que retardou o fechamento do jornal por parte dos demais 
membros da comissão  redatorial; o outro porque acabou quebrando as máquinas da gráfica 
gastando-se alguns dias para seu conserto. Mais alguns dias e o jornal estará em circulação; 4) 
em reuniões havidas da comissão organizadora do 8º Congresso Espírita Estadual tomaram-se 
algumas medidas para seu andamento – houve concordância com a mudança do local de umas 
das prévias de São Bernardo para São Vicente (CREs) S. Paulo/ABC/Litoral); como serão as 
apresentações dos temas no Congresso: como se coordenará esta apresentação; indicação de 
nomes para esta coordenação; 5) não houve ainda uma melhor definição quanto as regiões 
para o CRE Araçatuba e CRE ILHA Solteira assunto este que continua sendo estudado por 
companheiros daquelas cidades. DEPARTAMENTOS. Passou-se a seguir a palavra aos 
departamentos para as respostas àquelas questões propostas pela presidência conforme ficou 
assentado na última reunião: a) o que não deu tempo para que o departamento realizasse em 
91; b) o que pretende seja feito no primeiro semestre/92. EVANGELIZAÇÃO INFANTIL 
(Esmeralda) – 91) Foram boas as prévias realizadas em maio para o Encontro Estadual de 
Evangelização realizado em set., em Sorocaba. Foi bom também o curso para formação de 
monitores para esta área, realizado em nov., em S. Paulo, com o apoio da FEB. Considerando 
que se falou  muito em literatura Infantil este ano (como no Encontro de Sorocaba) o que 
ficou faltando foi editar um fascículo com todas  estas informações. Para 92) será a realização 
do próprio Encontro em set o evento mais importante, junto com o qual pretende-se lançar 
um livro baseado no encontro 91; a realização do 3º FEMUIN junto com o departamento de 
arte, lançamento dessas músicas. ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS (Ivan) – Para 92 
pretende promover encontro da assessoria com os órgãos da USE e CEs no desenrolar do 8º 
Congresso em processo de comunicação e promoção e a realização de um curso relações 
públicas e que neste ano de 91 conseguiu teoricamente atingir o objetivo do curso sem o curso. 
Fazer também um manual sobre o assunto. SERVIÇO ASSISTENCIAL ESPIRITA – SAE (Mª 
Aparecida) – Ainda continuou como prioridade máxima o despertamento dos órgãos para o 



Serviço Assistencial Espírita. Dos Encontros que se pretendeu realizar foi realizado o que 
abrangeu os CREs Taubaté e Cachoeira Paulista, em Guaratinguetá com numero ínfimo de 
pessoas; o de Rancharia está suspenso e o de Indaiatuba deve ter se realizado dia 30.11. O CRE 
S. Paulo se fecha sobre o assunto provavelmente realizado sob sua orientação o movimento. 
Temos ainda problemas com a Promoção Social do Governo que se estende desde 1971, cujas 
soluções poderiam os órgãos e CEs utilizarem-se do departamento para encaminhamento. Em 
92 pretende-se fazer um Encontro Estadual, em S. Paulo para dinamização do departamento e 
uma informação mais abrangente de seus objetivos, talvez no 2º semestre. Neste item falaram 
os companheiros Carlos, Abel, Elfay, Sander, Evany, Cesar e Attílio, este inclusive destacando 
a necessidade de se fazer uma conceituação abrangente e bem objetiva do que seja Serviço 
Assistencial Espirita. O Eder ainda se manifestou. Maria Aparecida disse que nos livros 
editados pelo departamento tem esta informação, inclusive um que atualmente trás uma capa 
branca. LIVRO (Amélio) – em 91 e 92 lutou-se e lutará, para que com o apoio legal da DE 
possam as FLEs utilizarem-se de logradouros públicos para suas realizações. Para isto será 
preciso uma lei federal que deve ser conseguida e que naturalmente beneficiará também as 
outras religiões para seus eventos. No ano de 92 pretende-se ter um stande na Bienal 
Internacional do Livro, de São Paulo. Estuda-se já este projeto. O Elfay também se referiu ao 
lançamento do livro Ciência Espírita, de Herculano Pires, edição USE que será posto a venda 
nestes próximos 10 dias. Será colocado junto a CLEs já com +/- 1000 livros colocados. Far-se-
á também cartaz de divulgação. FINANÇAS (Waldemar) – 91/92 – O departamento se 
preocupa com as contribuições sociais e com as contribuições dos mantenedores esperando 
que cresça o número de entidades e pessoas a contribuir, no próximo ano. Isto não manterá a 
parte administrativa da USE que provavelmente precise lançar mão de uma porcentagem da 
Livraria/Distribuidora, mas sem prejudicá-la no seu âmbito de ação. Pensa-se mais uma vez, 
que possivelmente, dentro desta próxima reforma de estatutos, possa ser colocado para 
encerramento de seu ano social e levantamento de seu balanço o dia 30 de junho de cada ano, 
o que facilitaria também uma prestação de contas quando das eleições. ORIENTAÇÃO 
DOUTRINÁRIA (Abel) – 91) O que não deu para ser feito este ano foi mesmo a editoração 
de todos manuais dos assuntos aprovados em reuniões do departamento que já se arrastam 
também de outros anos. O que se pretende para 92 é que se possa editar principalmente os 
Tomos I e II que subsidiam o “Atividades Doutrinárias” e sua divulgação através de ursos e 
Encontros Regionais e Gerais procurando-se atingir os órgãos e CEs. EDUCAÇÃO (Celia 
Maria) – Em 91 não se conseguiu dar uma amplitude maior aos cursos para formação de 
expositores e família. Para 92 espera-se conseguir o que não se conseguiu em 91. Concluir 
também a confecção da apostila sobre a Família; realização de mais cursos; continuar com os 
de formação de expositores. E nos dias 10, 11 e 12 de outubro realizar o Encontro Estadual de 
Educação para o ensino religioso nas escolas públicas o assunto está sendo estudado 
convenientemente. MOCIDADE (Adolfo) – 91 – Procurou-se fortalecer as reuniões do DM 
com os DM/CREs. Para 92 visarão o fortalecimento dos DMs UNIMEs. Até julho haverá três 
reuniões gerais e confraternizações – quando também se pretende que haja fortalecimento dos 
departamentos dos órgãos. Solicitou que se pudesse ter 20 vagas para o DM no 8º Congresso. 
Será por informes do Eder e Cesar, que pediram também se estimulasse a presença dos jovens 
nas prévias solicitou e ganhou um Vade Mecum de obras espíritas ofertado pelo departamento 
do livro. ARTE (Moacir) – Para 92 - tendo em vista o que realizou em 91 pretende – realizar 
um curso dramaturgia no meio espírita; fazer disco ou fita com músicas infantis (talvez com 



apoio do departamento de evangelização infantil); no próximo ESPIRARTE pretende propor 
um projeto ousado: a realização do I SIMPOSIO DE ARTE ESPIRITA NO BRASIL, com 
possível apoio da Fundação Cásper Líbero, através da companheira Silvia Cury, que além de 
espírita participa daquela fundação. Encerrou a reunião o companheiro presidente que 
observou ainda: 1) a necessidade da indicação de um nome da USE como seu representante 
para compor o Conselho Curador da Fundação Américo Bairral, mantenedora do Hospital 
Psiquiátrico de Itapira; 2) enfatizou a necessidade da participação de todos na prévia de 2.2.92 
do 8º Congresso Estadual de Espiritismo; 3) ficou assentado que haverá a reunião dos 
departamentos da USE em janeiro próximo, no último domingo, dia 26; 4) Regozijou-se com 
o Moacir pelo lançamento de seu disco “Terra Azul” e segundo o Eder que esteve presente, 
todas as noites no show do Moacir no Teatro Cacilda Becker estiveram concorridas. Com 
palavras de apreço do presidente, com o desejo de que este clima de fraternidade que todos 
envolvem ao ensejo das festas natalinas possa enlaçar todos os corações junto aos seus familiares 
com paz e harmonia ao mesmo tempo que a todos augura profícuos labores para o ano novo 
que breve se iniciará com imensas felicidades encerrou-se a reunião nesta vibração de 
confraternização e amizade com a prece proferida pelo Moacir. De tudo para constar lavrei a 
presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 9 de dezembro de 1991. 
 
Assinatura (Evany Figueira) 3º secretário. 
 














