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Ata # 220 - 8 de março de 1992 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos oito dias do mês de março de um mil novecentos e noventa e dois, às nove horas, em 
segunda convocação, na sede social da USE situada na Rua Gabriel Pizza nº 433, nesta 
Capital de São Paulo, com a presença de diretores, conselheiros e convidados, conforme o 
livro de presença, foi iniciada a 220ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual 
da USE pelo Sr. Antônio Cesar Perri de Carvalho,  Presidente da DE da USE, solicitando 
ao Sr. Attílio Campanini que fizesse a prece de abertura. A seguir o Sr. Presidente passou 
ao item 2: apreciação, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. Colocada em 
apreciação, o Sr. José da Silva Bueno Neto, 2º secretário da DE da USE, esclareceu que o 
item 3 - expediente, tinha necessidade de ser caracterizada e determinada a identificação do 
terreno em Guaianazes, bem como a Sociedade Espírita proponente, sendo a ata acrescida 
do “post-scriptum” exarado e lido aos presentes, nos seguintes termos: “Post-Scriptum: o 
Centro adeso referido às fls. 19 verso e que o CDE aprovou a autorização para a DE da 
USE fazer a cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado em Guaianazes, na 
Rua Amâncio de Moura nº 12, Vila Minerva, lotes 39 e 40 da quadra 6, classificação fiscal 
115.069.0001-0 – contribuinte - é o Centro Espírita ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, CGC 
55. 703.862 / 0001-72”. O Sr. André Luiz Galembeck, da 18ª UDE, sugeriu utilizar 
Sociedades Unidas ao invés de Sociedades adesas, em observância ao Estatuto Social da 
USE. Colocada em votação, a ata com o “post-scriptum” e a sugestão foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente Antonio Cesar Perri de Carvalho, na fala da 
presidência, anunciou que neste trimestre vivemos contrastes de notícias, mas o saldo 
parece ser positivo e promissor. Nos primeiros dias do ano fomos obrigados a prestar 
informações gerais sobre o lamentável equívoco do antropólogo francês François 
Laplantine, a respeito do movimento espírita paulista. No 1º número deste ano do 
“Dirigente Espírita” também julgamos oportuno alertar a comunidade espírita sobre a ação 
antifraterna e tendenciosa das críticas seguidas e gratuitas endereçadas à USE pelo jornal 
“Voz do Espírito”. Também, em cidades da região de São José do Rio Preto, estão sendo 
postados envelopes anônimos à USE e a confrades da própria região, procurando propagar 
notícias jornalísticas sobre os problemas sofridos pelo Hospital do IELAR, no ano passado. 
Aliás, o CDE já se posicionou sobre este assunto, aprovando moção de apoio ao Presidente 
da Instituição. A par destes episódios inoportunos, a DE foi convidada a apoiar o 
importante 1º Congresso Internacional de Transcomunicação, a ser realizado pela AMESP, 
no Centro de Convenções do Anhembi, de 22 a 24 de maio. Já comparecemos a cerimônia 
de lançamento do evento e da campanha de divulgação, cujos cartazes e “folders” já se 
encontram aqui à disposição. Também, o Congresso Mundial do Espiritismo a ser realizado 
em Madri, em novembro de 1992, conta com a colaboração da USE. Ultima-se o 
lançamento, para os primeiros dias de abril, de mais um título de Edições USE. Trata-se de 
“O Centro Espírita e suas histórias”, de Wilson Garcia. Logo em seguida, sairá um opúsculo 
do Departamento de Orientação Doutrinária da USE. Movimentos regionais como a 
Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste, em Araçatuba, com 120 participantes, o 
lançamento do jornal de Araçatuba “ATA” e a CONRESPI, na cidade de Bebedouro, com 
500 participantes, efetivaram ações de estudo e de intercâmbio realizadas por órgãos da 
USE. Ainda, no período do carnaval, a UNIME de São Caetano do Sul e Santo André 
promoveu um seminário com Divaldo P. Franco, com 600 participantes. O Curso 
Extensivo de Preparação de Expositores já foi reiniciado na USE. O 8º Congresso Estadual 
do Espiritismo contou com a efetivação das 2as reuniões prévias, em seis grandes áreas do 



 

 

Estado, com a divulgação do programa e das inscrições. Tais informações também já foram 
encaminhadas as entidades às Sociedades Patrocinadoras, Especializadas, Imprensa espírita 
do Estado, Federativas Estaduais e FEB. Logo, a Comissão Organizadora do Congresso 
prestará informações mais detalhadas. Conforme já foi seguidamente divulgado, 
convocaremos reunião extraordinária do CDE, para o recinto do Congresso, para o dia 03 
de maio, contando obviamente com a presença dos atuais membros do CDE e que tem 
mandato vigente. A discussão do tema central do 8º Congresso e a análise de 
“Autoavaliação das Sociedades Espírita” oferecerão não só um retrato atual do movimento 
espírita, como um planejamento de ações para a nova realidade. A vista do Congresso, as 
reuniões gerais dos departamentos serão transferidas para o dia 31 de maio de 1992. Parece-
nos interessante a informação de que, aproveitando viagem de caráter profissional a Cuba 
e Venezuela, mantivemos contatos relacionados com o movimento. Em Cuba, constatamos 
o livre funcionamento dos cultos religiosos com predominância para o catolicismo e os 
cultos afros. O Espiritismo, mais com conotação científica, está restrito a cerca de 30 
centros espíritas. Mantivemos comunicação muito significativa com o Chefe do 
Departamento de Assuntos religiosos do Partido Comunista Cubano. Em Caracas, 
visitamos a Sociedade Espiritista Mensage Fraternal, que é atualmente a maior editora de 
livros espíritas em espanhol. Atende aos 50 Centros Espíritas venezuelanos e distribui livros 
aos países de língua espanhola. A pauta do dia de hoje agiliza a reforma estatutária e as 
redivisões territoriais, sempre com o objetivo de acelerar a dinamização do movimento 
espírita. Conto com a colaboração de todos para o respeito ao regimento interno do CDE, 
com manifestações objetivas e absolutamente necessárias, a fim de se garantir a evolução 
tranquila e proveitosa da reunião. Em seguida o Sr. Presidente passou ao item 3: leitura do 
expediente e apreciação, solicitando ao Secretário Geral, Sr. Sander Salles Leite, que 
procedesse a leitura do expediente. Foi acusada a correspondência da UNIME de 
Presidente Prudente indicando o Sr. Alexandre Araújo de Carvalho como representante 
nesta reunião do CDE; a correspondência do Depto. de Educação Espírita, da USE, 
divulgando o programa de cursos:1) sobre a família e 2) para a formação de expositores 
espíritas; correspondência do CE Missionários da Caridade, de Petrópolis, RJ, solicitando 
o envio de relação com o nome de todas as Sociedades Espíritas Unidas, sendo esclarecido 
pelo Sr. Secretário, que este pedido fora feito a DE, tendo a DE orientado ao CE para 
formular este pedido ao CDE, o que motivou a vinda deste assunto à apreciação do CDE. 
Colocado em votação, foi negado enviar a relação com o nome das sociedades unidas. Em 
seguida, o Sr. Eder Fávero comentou sobre o programa “Momento Espírita” da Rádio Boa 
Nova, mantido e coordenado pelo CRE São Paulo, que no dia 05/3/92, completou 20 
anos de existência, informando que foi combinado prestar homenagem a Emissora, na 
pessoa do gerente, durante a reunião do CDE, no horário habitual do programa, as 12:30 
horas. Em seguida o Sr. Presidente passou ao item 4: Assuntos Deliberativos. Subitem 4.1. 
Reforma Estatutária. Houve várias manifestações dos presentes, abordando vários artigos e 
enfocando vários aspectos. Em seguida, passou-se a votação das emendas, tendo sido 
aprovado o seguinte, dentre as questões discutidas: artigo 20: foi aprovada nova redação, 
ficando assim redigido “os membros substituídos conforme § anterior serão mantidos no 
cargo para qual foram eleitos”; artigo 24: após manifestações e votação decidiu-se 
permanecer inalterado, sem reuniões setoriais; artigo 29: aprovada nova redação §3º, 
ficando assim redigido “os membros substituídos conforme o § anterior”, adequando a 
redação; artigo 30: suprimido; § único do artigo 30: suprimido; artigo 31: mantida a 
redação; artigo 33: corrigir a redação, dando redação análoga ao artigo 27, adequando a 
redação. Em seguida o Sr. Presidente achou oportuno e fez uma proposta de 



 

 

encaminhamento: 1º) com as alterações já aprovadas que fosse redigido todo o Estatuto; 
2º) com o envio do projeto do estatuto, que fossem preparadas as sociedades unidas e 
órgãos de unificação para reunir 2/3 dos membros, procedendo a votação para a reforma 
estatutária. Colocada em votação, a proposta foi aprovada. O Sr. Presidente enfatizou que 
face a eleição ser realizada brevemente, é conveniente lembrar que o mandato dos 
candidatos eleitos no ano de 1992 é de 2 anos; a gestão seguinte passará a ser de 3 anos, 
após a aprovação do novo estatuto social; Subitem 4.2. Divisão territorial -passando a este 
assunto, o Sr. Sander Salles Leite, Secretário Geral, registrou a correspondência enviada 
pelo CRE Araçatuba sobre a criação da UNIME de Auriflama; da UNIME de Indaiatuba 
informando sobre o desligamento de Capivari e Rafard para unirem-se a UNIME de 
Piracicaba; do CRE de São Paulo informando do desmembramento da 20ª UDE; da 18ª 
UDE, informando a criação da 13ª UDE, criada pela subdivisão da 18ª UDE. 1º) Criação 
da UNIME de Auriflama composta pelos Centros Espíritas de Auriflama, General Salgado, 
Guzolândia e Magda. A Srta. Maria Luiza A. Rosa, da UNIME de Araçatuba, ratificou esta 
solicitação, informando que esta modificação agilizará o movimento espírita na região e 
que o grupo já é atuante. Colocada em votação, a proposta foi aprovada. 2º) Desligamento 
de Capivari e Rafard da UNIME de Indaiatuba para unirem-se a UNIME de Piracicaba - O 
Sr. José Teodoro Dias da UNIME de Indaiatuba enfatizou que esta modificação é motivada 
pela distância, tendo o Sr. Sérgio Parizoto, da UNIME de Piracicaba, esclarecido que não 
há qualquer obstáculo. Colocada em votação, foi aprovada. 3º) Criação da 22ª UDE, 
abrangendo a região constituída pelo CE Adolfo Bezerra de Menezes, CE Evangélico Joana 
D’Arc e Centro de Estudos Espírita Casa do Caminho, desmembrados da 20ª UDE. O Sr. 
José Isuino da Silva, da 20ª UDE, enfatizou que a criação da 22ª UDE torna-se necessária 
para agilizar o movimento espírita na região. Colocada em votação, foi aprovada. 4ª) 
Criação da 13ª UDE abrangendo a região constituída pelo Centros Espíritas: CE Luiz 
Ismael, CE José Tibúrcio da Silva, Instituto Espírita de Educação, CE Paulo e Estevão, SE 
Luz Divina, Seara Bendita Associação Espírita, CE Irmãos da Nova Era, desmembrados da 
18ª UDE. A Sra. Francelina Aranda Amorim, da 18ª UDE, enfatizou que o 
desmembramento atende às necessidades do movimento espírita e o Sr. Joaquim Soares do 
CRE São Paulo manifestou que não há qualquer obstáculo. Colocada em votação, foi 
aprovada. Passou-se em seguida, ao item 5- Comissões criadas pelo CDE.  Subitem 5.1. VIII 
Congresso Estadual do Espiritismo. Os Srs. Merhy Seba e José Antônio Luiz Balieiro, 
membros da Comissão Organizadora, prestaram informações e esclarecimentos aos 
presentes, atendendo ao interesse e aos pedidos de informações. Houve anuência por parte 
dos representantes da Comissão Organizadora em prorrogar o prazo de inscrição pagando 
a taxa de Cr$20.000,00 até o dia 23/3/1992. Após esta data, a inscrição far-se-á pelo valor 
da taxa divulgada pela Comissão Organizadora. Subitem 5.2. Comissão Eleitoral - Sr. 
Joaquim Soares, membro da Comissão, informou que a Comissão está em atividade 
normal, tendo expedido circular e ofícios. Em seguida, enfatizou a necessidade de ser 
discutida como será votada a nova diretoria, se por nome ou por chapa. Após discussão a 
proposta foi colocada em votação, tendo sido aprovada a votação por chapa, por 
unanimidade. Passou a seguir ao enfoque da data para indicação das chapas e trabalho final 
da Comissão, regularizando as chapas para votação na Assembleia Geral. Após discussão, 
foi colocado em votação e foi aprovado até o dia 16/5/92, para indicação da chapa e até 
12/7/92 para a Comissão regularizar as chapas e candidaturas para votação, por 
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente, tomando a palavra, informou que neste 
momento passaria a ser feita a homenagem a Rádio “Boa Nova”, em que o programa 
“Momento Espírita” passaria a ser irradiado, ao vivo, diretamente da sala de reuniões da 



 

 

USE, local em que o CDE está agora em reunião. Informou que o programa “Momento 
Espírita” está completando 20 anos de existência, patrocinado pelo CRE São Paulo. O Sr. 
Presidente agradeceu a Rádio “Boa Nova” na pessoa do seu Diretor de Orientação 
Doutrinária, o Sr. Eder Fávero, e ao diretor representando a Rádio “Boa Nova” e também 
Diretor das Casas André Luiz, Sr. Osmar Marsili. O Sr. Meneguethi, CRE São Paulo, 
passou a mão do Sr. Osmar Marsili uma placa comemorativa, que recebendo-a 
emocionado, anunciou que a entrega não era feita somente a ele, mas sim a todos os 
colaboradores da emissora. O Sr. Osmar Marsili, em seguida, passou a falar, resumidamente 
sobre a Rádio “Boa Nova”, relatando a sua história e das conquistas tecnológicas que vem 
sendo implantadas na emissora ao longo destes anos. Enfatizou que objetiva-se ter uma 
rádio totalmente voltada para a educação. Terminando o pronunciamento, o Sr. Osmar 
Marsili foi efusivamente aplaudido pelos presentes. Em seguida, a Sra. Suzete, do programa 
“Momento Espírita”, passou a entrevistar ao vivo o Sr. Antônio Cesar Perri de Carvalho, 
Presidente da DE da USE. O Sr. Antônio Cesar Perri de Carvalho enfatizou que é muito 
significativo o CDE abrir espaço, em sua reunião trimestral, para prestar merecida 
homenagem honrando a equipe de trabalho e a Rádio “Boa Nova” que promovem o 
programa “Momento Espírita”. Interpretando o ânimo dos presentes, em nome do CDE e 
da DE, solidarizou-se com as homenagens prestadas. Encerrou-se, em seguida, a 
homenagem com uma prolongada salva de palmas. Em seguida, o Sr. Antônio Cesar Perri 
de Carvalho, Presidente da DE, trouxe ao conhecimento e apreciação do CDE o incidente 
que está sendo provocado pelo jornal “Voz do Espírito”. O assunto foi ponderadamente 
analisado na reunião da DE e deliberou-se oportuno e conveniente trazê-lo ao 
conhecimento e submetê-lo a apreciação do CDE. Resumidamente, o SR. Presidente 
informou que foi publicado no jornal “Dirigente Espírita”, da USE, que os integrantes do 
jornal “Voz do Espírito” estavam se infiltrando nos meios espíritas, sem intenção de 
participar do movimento de unificação, alertando as sociedades unidas sobre os modos 
estranhos do movimento de unificação. Na edição do mês passado, o jornal “Voz do 
Espírito” trouxe palavras de alguns dirigentes espíritas criticando a USE. Foi enfatizado 
pelo Sr. Presidente que através de técnicas tendenciosas, aqueles elementos utilizam 
ressaltar tópicos que lhes interessa, extraído de entrevistas. O jornal “Voz do Espírito” 
reagiu solicitando espaço igual no jornal “Dirigente Espírita” e publicou carta aberta contra 
o Presidente da USE. O Sr. Presidente informou que a edição do “Dirigente Espírita” está 
parada, aguardando o pronunciamento do CDE. Esclareceu que não se sente ofendido, 
muito embora o jornal “Voz do Espírito” tenha se excedido e enveredado até por 
informações pessoais. O caso é trazido ao CDE pois a USE está sendo acusada, cabendo ao 
órgão máximo decidir como proceder. Evidencia-se que há interesse de crítica abusiva e 
desrespeitosa ao movimento espírita para denegrir e macular a imagem da USE. O assunto 
foi colocado em discussão, havendo muitas manifestações. Após as manifestações e 
ponderações dos presentes, o assunto foi colocado em votação, tendo sido aprovado que o 
jornal “Dirigente Espírita” deverá publicar a carta do jornal “Voz do Espírito”, publicada 
naquele jornal, com direito a defesa e não haver mais nenhuma manifestação, dando o 
assunto por encerrado. O Sr. Dorival Pavini, da UNIME de São José do Rio Preto, 
esclareceu que o jornal “Voz do Espírito” não representa o movimento espírita na região 
de São José do Rio Preto. O Sr. José Maria de Medeiros Souza, da UNIME de Santo André, 
fotografias publicadas no jornal “Voz do Espírito”, relacionadas a integrantes daquela 
UNIME, foram indevidamente publicadas pelo jornal. O Sr. Presidente passou em seguida 
ao item 6- Palavras aos órgãos – O sr. Adolfo de Mendonça Junior, do Departamento de 
Mocidade, informou sobre as confraternizações seccionais a serem realizadas de 16 a 19 de 



 

 

abril p/f, que contará com 1200 jovens, divididos em 4 regionais: XIX COMELESP com o 
tema: Espiritismo, base sólida para um mundo novo, com sede em Jacareí; XV 
COMECELESP (Centro-Leste) com o tema: Espiritismo, falar versus agir, com sede em Rio 
Claro; XXIV COMENESP com o tema: Espiritismo e as questões sociais, com sede em 
Igarapava; XXXII COMENOESP, com o tema Obras Póstumas, com sede em Penápolis. O 
Sr. Dorvanil Ferreira Cardoso, da UNIME de Bebedouro, comentou sobre a 10ª 
CONRESPI realizada na época do carnaval para a família espírita, composta de ciclos de 
estudos. Sugeriu que todas as regiões usassem o mesmo esquema.  O Sr. Luiz Lemuchi, da 
UNIME de Indaiatuba, comentou sobre a feira do livro que está sendo realizada. Nada a 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença e colaboração de todos e 
solicitou a Sra. Carolina Flor da Luz Matos, 1ª secretária, que fizesse a prece de 
encerramento, dando, após a prece, a reunião por encerrada, às 13:55 horas.  Eu, José da 
Silva Bueno Neto, 2º secretário, lavrei a presente ata que será discutida na próxima reunião 
e assinada pelos presentes, se aprovada. 
 
São Paulo, 08 de março de 1992. 
 
Assinaturas 





















 

 

Ata de 3 de maio de 1992 
Conselho Deliberativo Estadual 

Reunião Extraordinária 

 
Ata da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE realizada no dia 
3 de Maio de 1992 no recinto do VIII Congresso Estadual de Espiritismo, conforme 
convocação. Todos os congressistas presentes tiveram acesso a reunião que foi presidida 
pelo presidente da Diretoria Executiva da USE, o Sr. Antonio Cesar Perri de Carvalho. 
Inicialmente, foram apresentados aos presentes, resumos dos principais dados informativos 
sobre o congresso em fase de encerramento. Após apresentação pelos relatores dos resumos 
dos módulos discutidos e deliberação sobre itens diversos, os presentes aprovaram a data 
de 12 de julho como prazo limite para que a Comissão Organizadora apresente os Anais, 
ocasião em que estará reunido novamente, em São Paulo, o Conselho Deliberativo 
Estadual. O CDE deliberou ainda que até o final de 1992, os órgãos da USE deverão 
promover seminários e eventos regionais para debater os temas discutidos neste Congresso. 
Em 1993 deverão ser programados encontros zonais mais amplos, para avaliar as ações pós-
congresso. O Conselho acatou também sugestão para que o IX Congresso aprofunde temas 
essenciais discutidos no VIII Congresso, além de programar então um Simpósio sobre o 
Livro Espírita e analisar a possibilidade de adoção do slogan "Trabalho, Solidariedade e 
Tolerância no Centro Espírita". Ficou decidido que o congresso terá uma periodicidade 3 
anos, sendo que o local de sua realização deverá sair de estudos em que se analise presença 
necessária da USE e revezamento entre capital e interior. Candidataram-se na ocasião as 
cidades de Piracicaba, São Paulo e São Vicente. A DE ficou encarregada de estudar as 
sugestões e apresentar suas conclusões na reunião do CDE de dezembro de 1992. 
Finalizando, o presidente convocou a todos os membros do Conselho para estarem 
presentes na reunião prevista para 12 de julho próximo, quando será empossado o novo 
Conselho; analisado o recém-concluído anteprojeto do Estatuto da USE e eleita a nova 
diretoria que comandará os destinos da instituição no próximo biênio. A seguir, a Sra. 
Neyde Schneider transmitiu uma saudação de sua genitora, Anita L. Briza, fundadora da 
USE na qualidade de representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo, após o que 
foi encerrada a reunião. 
 
Mesa das reuniões, 3 de Maio de 1992  
 



































































 

 

Ata # 222 – 13 de dezembro de 1992 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 222ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE. Aos 13 de 
dezembro de hum mil novecentos e dois, às nove horas, em segunda convocação, reuniu-
se ordinariamente o Conselho Deliberativo Estadual da USE, em sua sede social, na rua 
Dr. Gabriel Piza, 433, nesta Capital de São Paulo. Presentes os Diretores, Conselheiros e 
Convidados, cujas assinaturas constam do livro “Registro de Presenças”. A reunião foi 
iniciada pelo Presidente da DE da USE, sr. Antonio Cesar Perri de Carvalho, que solicitou 
ao companheiro Evany Figueira que fizesse a prece inicial. A seguir, passou-se ao item 2 da 
pauta: Discussão e aprovação da Ata do CDE de março de 1992, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Retomando a palavra, o sr. Antonio Cesar Perri forneceu as seguintes 
informações: 1 – Com a implantação do novo Estatuto Social da USE, uma nova forma de 
funcionamento se inicia para o CDE, já que o CA – Conselho de Administração tomará 
posse nesta data. O CDE, aliviado dos assuntos administrativos, que passarão a ser tratados 
pelo CA, passa a opinar sobre assuntos doutrinários e abrangentes. O CDE passará a se 
reunir de 6 em 6 meses e o CA a cada 3 meses. 2 – O CFN – Conselho Federativo Nacional 
aprovou a criação de mais uma assessoria, qual seja: Assessoria de Comunicação Social 
Espírita nas Comissões Regionais, cuja coordenadoria geral está a cargo do sr. Merhy Seba. 
Sob a coordenação do mesmo, São Paulo sediará no próximo dia 14 de março de 1993, um 
mini Curso de Comunicação Social Espírita. 3 – No dia 13 de março de 1993 será realizado, 
na sede da USE, o UU VEICOM – Encontro de Veículos de Comunicação Social do 
Estado de São Paulo, sob a coordenação do sr. Luiz Antonio Fuchs, assessor de 
comunicação da USE. 4 – O CFN – Conselho Federativo Nacional, acatando sugestão da 
USE, em reunião de 7 de novembro/92, tratou do assunto “Família”, ficando definido 
naquela reunião que a USE e a USEERJ – União das Sociedades Espíritas do Estado do 
Rio de Janeiro, apresentarão um projeto de Campanha sobre o tema, que deverá ser 
avaliado pelas Federativas Estaduais, ao longo de 1993. Tal Campanha deverá culminar em 
1994 que será o Ano Internacional da Família, instituído pela ONU – Organização das 
Nações Unidas. O Presidente da USE e. sra. Célia Rey de Carvalho, diretora do 
Departamento de Educação, estiveram presentes àquela reunião, e apresentaram o 
opúsculo recém editado pela USE, “Família e Espiritismo”. 5 – A Prefeitura Municipal de 
São Paulo prestou homenagem ao ex-diretor de Serviço Assistencial Espírita da USE, sr. 
Mário da Costa Barbosa, inaugurando em 05 de novembro/92 uma creche com seu nome 
no Parque Novo Mundo, bairro onde aquele companheiro desenvolvia suas atividades 
profissionais, quando encarnado. 6 – Em 28 de novembro/92, durante o Congresso 
Mundial de Espiritismo realizado em Madri – Espanha, foi fundado o Conselho Espírita 
Internacional (CEI). A FEB – Federação Espírita Brasileira, que participou de todos os 
preparativos e da Comissão Provisória que projetou as bases do CEI, é a representante do 
Brasil naquele Conselho. O CEI ficou assim constituído: Rafael Gonzales Molina 
(Espanha), secretário geral; Nestor João Masotti (Brasil), primeiro secretário; Roger Perez 
(França), segundo secretário e Benjamin Rodrigues (Flórida), tesoureiro. 7 – O novo 
Estatuto Social da USE já está impresso. Cada órgão receberá um exemplar gratuito e, 
havendo interesse, outros poderão ser adquiridos na livraria da USE. A seguir, passou-se 
ao item 3 da pauta: “Leitura do Expediente e sua apreciação” – informou-se o CDE sobre 
a licença de 40 dias do sr. Presidente, a partir de 10 de setembro/92, já cumprida; 
informou-se também sobre pedido de licença do 1º Vice-Presidente, sr. Attílio Campanini, 
por um período de 40 dias a partir de 1º de dezembro/92; foi acusado o recebimento de 



 

 

carta da USE Intermunicipal de São Vicente, referente à contribuição sindical para o 
SINDHOSP e contribuição social das sociedades unidas; da USE Intermunicipal de Santos, 
texto denominado “Deturpação e Desmoralização do Espiritismo”, alertando sobre obras 
mediúnicas de má qualidade. Prosseguindo passou-se ao item 4 da pauta: “Posse do CA – 
Conselho de Administração”, tendo o CDE, de conformidade com o novo Estatuto, dado 
posse aos representantes das USEs Regionais. O aludido Conselho retirou-se a fim de 
realizar sua primeira reunião em sala separada, sob a presidência do sr. Antonio Cesar Perri 
de Carvalho, substituindo-o no CDE o 2º Vice-Presidente, sr. Éder Fávaro. O item 
“Assuntos Deliberativos – programação de Encontros Zonais para avaliar as ações pós 8º 
Congresso”, foi tratado a seguir: comentou-se que os encontros zonais em Barra Bonita, 
Santos e Santo Andrez1 foram muito dinâmicos e positivos. Vários conselheiros se 
manifestaram salientando a necessidade da USE reativar os Encontros Zonais, dando 
ênfase aos assuntos. Dirigentes de C.E., de Evangelização Infantil e de Mocidades. Que a 
USE estabeleça um movimento organizado para as Zonais. As regiões de Jales, 
Fernandópolis e Santa Fé do Sul pleiteiam a manifestação mais acentuada do órgão central. 
Gostariam de realizar um Encontro Regional pois, devido a distância fica difícil 
comparecerem ao movimento de São José do Rio Preto. O representante de São Vicente 
informou que realizaram um Encontro, o qual foi muito bem sucedido, com cerca de 160 
pessoas presentes representantes de 30 Casas Espíritas da região. O sr. Cyro Fumagalli, de 
Campinas, informa que lá tem sido realizados Encontros nos últimos 12 anos. Agora estão 
trabalhando os temas do 8º Congresso Estadual de Espiritismo à guisa de seminários. O 
próximo Encontro Zonal daquela região será realizado em fevereiro com debates sobre dois 
temas do 8º Congresso: Família e Atendimento Fraterno. O sr. Sergio Parizoto, de 
Piracicaba, comunica que aquele órgão da USE se abstém de sediar o 9º Congresso Estadual 
de Espiritismo por falta de local adequado. Jales solicita a colaboração de Campinas para o 
seu próximo Encontro. A sra. Célia, de Rancharia, comenta que as regiões de Presidente 
Prudente e Assis realizam Encontros bimestrais sediados em Rancharia. A Sra. Célia Rey 
de Carvalho, do Departamento de Educação, sugere que nas programações dos Encontros 
sejam incluídos temas sobre Família. Sr. Éder Fávaro diz que não se deve priorizar pois 
certas regiões podem ter problemas mais urgentes e cada região deve adequar os assuntos 
conforme suas necessidades. Sr. Merhy Seba enfatiza que há necessidade de elementos da 
DE nas regiões. Sugere que os órgãos organizem um calendário de eventos. Sr. Antonio 
Carlos Tomaz de Aquino, da USE Distrital da Freguesia do Ó, informa que aquele órgão 
realiza anualmente Encontros da Família e que já levaram esse Encontro até a cidade de 
Indaiatuba. Sr. José Antônio Luiz Balieiro comenta que a reciclagem do 8º Congresso 
realizada pela USE Regional de São Paulo em 8 de novembro/92 foi muito positiva, 
recebendo cada participante as propostas dos temas por escrito no final do trabalho. Sugere 
que o esquema seja repassado para as outras regiões e que nos próximos seis meses 
continue-se o trabalho feito em algumas regiões para discussão de temas, não 
necessariamente sobre o 8º Congresso; no segundo semestre de 1993, divulgar-se-iam as 
conclusões dos Encontros e então efetuar-se-iam seis grandes reuniões zonais para o 
encerramento do 8º Congresso e, após, discutir-se-ia o temário para o 9º Congresso. O sr. 
Balieiro fez a seguir a apresentação dos “Anais do 8º Congresso Estadual de Espiritismo”, 
informando que até o final de dezembro serão entregues aos órgãos de unificação. O sr. 
José da Silva Bueno Neto, da USE Distrital da Casa Verde, pede a palavra e sugere para os 
próximos Encontros ligados ao 8º Congresso: 1) o debate após a exposição deve ser mais 
aprofundado, permitindo-se a participação de todos os participantes. Essa parte da 
discussão deve estar também conjugada a um expositor; 2) Não fixar prazo para o término 



 

 

dos Encontros; a DE consultaria as regiões e faria o fechamento final quando todos 
tivessem concluído seu trabalho. Neste momento, os membros do CA voltam de sua 
reunião e o sr. Antonio Cesar reassume. Direção do CDE, relatando que esta primeira 
reunião do CA foi informal, havendo a proposta de um calendário experimental; as 
reuniões do CA serão realizadas no segundo domingo dos meses de marco, junho, 
setembro e dezembro. Como nos meses de junho e dezembro essas reuniões coincidirão 
com as do CDE, elas deverão ser efetuadas na parte da tarde. Na próxima reunião do CA, 
em março/93, serão discutidas algumas ideias operacionais para os Encontros Zonais. A 
seguir o CDE delibera realizar no segundo semestre de 993 seis encontros zonais, 
subdivididos nas regiões: Nordeste, Noroeste, Sorocabana, Central, Sudeste e Sul. 
Passando-se ao item 5.2. da pauta , o sr. Presidente informa que no 8º Congresso já ficou 
deliberado que os próximos serão realizados de três em três anos, e que houve uma proposta 
para se alternar os locais desses eventos entre Capital e Interior. Dentre as cidades que se 
propuseram a sediar o 9º Congresso, Piracicaba retirou a candidatura, restando a Capital e 
São Vicente (Baixada Santista), para se manifestarem. Após várias opiniões dos 
representantes a respeito do assunto, a proposta da USE Distrital da Vila Formosa, feita 
pelo sr. Joaquim Soares, foi aprovada como segue: “Fica transferida a próxima reunião do 
CDE a definição da data e cidade a ser levado o 9º Congresso Estadual de Espiritismo, após 
manifestação das cidades candidatas quanto a possibilidade de sua realização”. Passou-se, 
em seguida, ao item 5.3. da pauta: “Contribuição das sociedades unidas para 1993”. Com 
a palavra, o 1º Tesoureiro da USE, sr. Carlos Teixeira Ramos, argumenta que os problemas 
financeiros da USE não podem mais esperar; as despesas totalizam valor bem superior ao 
da receita. Enfatiza que o valor mínimo considerado possível como anuidade para 
podermos solver nossos compromissos é de Cr$ 300.000,00 para cada Casa unida; aquela 
que não puder pagar os Cr$ 300.000,00 contribuirá com o que for possível. Após diversas 
manifestações de órgãos da Capital e do Interior, a contribuição das sociedades unidas para 
1993 ficou, por unanimidade, assim definida: a anuidade será de Cr$ 300.000,00 à vista 
para pagamento até 31 de janeiro/93, ou em 3 parcelas, sendo a primeira de Cr$ 
100.000,00 para pagamento até 31 de janeiro/93, a segunda de Cr$ 125.000,00 para 
pagamento até 28 de fevereiro/93 e a terceira de Cr$ 150.000,00 para pagamento até 31 
de março/93. No carnê estará prevista também a contribuição espontânea, de qualquer 
valor. A 2ª. Tesoureira, Carolina Flor da Luz Matos, ressalta que os órgãos devem trabalhar 
na conscientização da Casa Espírita sobre a imprescindibilidade de sua contribuição. A 
seguir, o sr. Presidente solicita ao Coordenador Geral da Assessoria de Comunicação Social 
Espírita do CFN que se manifeste a respeito. O sr. Merhy Seba comenta que o objetivo 
dessa Assessoria é unificar, organizar e centralizar a Comunicação Social no Movimento 
Espírita. Que no ano de 1992 foram realizados “Encontros sobre Propaganda do 
Espiritismo nos Veículos de Comunicação”, nas cidades de Belém, Salvador, João Pessoa, 
Rio de Janeiro e Curitiba. Em 1993 serão realizados encontros nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sul, culminando em Brasília com a Reunião Geral do Conselho Federativo 
Nacional. Informa que a reunião da região Sul será efetuada nos dias 1 e 2 de maio/93, em 
Porto Alegre. Em seguida o 2º Tesoureiro solicita a palavra e ressalta que são grandes as 
preocupações com as despesas administrativas da USE e com a necessidade de ampliação 
da sede, razão pela qual um grupo de amigos resolveu dar início a “Campanha para 
Ampliação da sede da USE”, doando um quadro do pintor Guilherme de Faria para 
sorteio. Solicita aos useanos que prestigiem a Campanha levando alguns números para 
distribuição em suas cidades. Passou-se a seguir ao item 6 da pauta, tendo sido colhida a 
seguinte manifestação dos órgãos: USE Intermunicipal de Osasco: seu representante, sr. 



 

 

Antonio, comenta que o CE Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos recebeu um ofício da 
FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo, comunicando que se reuniriam 
naquela instituição no dia 06.11.92 para criar o Conselho Regional Espírita; USE 
Municipal de Santos: seu representante, sr. José Luiz de Souza, faz comentário sobre o 
documento “Deturpação e Desmoralização do Espiritismo” enviado pela USE Municipal 
de Santos, alertando sobre trabalhos mediúnicos como: cirurgia com instrumentos 
corantes, pinturas, etc, de alegados médicos e artistas de renome; USE Intermunicipal de 
Tupã; seu representante, sr. Miguel, disserta sobre avisos do plano espiritual feitos pelo Dr. 
Bezerra de Menezes, Castro Alves e outros alertando-nos sobre dificuldades que teremos 
pela frente, sendo necessário lutarmos com as armas do amor; USE Municipal de São 
Vicente: seu representante, sr. Edgar, nos alerta sobre imposto instituído pelo SINDHOSP; 
comenta que a Câmara de Vereadores declarou a Feira do Livro Espírita de São Vicente 
oficializada, incluindo-a no calendário turístico da cidade. Sr. Amélio Fabrão Fabbro Filho 
informa que por motivos profissionais de viagens ao exterior está se desligando do 
Departamento do Livro e sugere à DE o nome do sr. Carlos Augusto Krepski para substituí-
lo; USE Intermunicipal de Indaiatuba: seu representante informa que ganharam um 
terreno e pretendem trabalhar com crianças, sendo que farão as devidas adaptações no 
Estatuto. Esgotados os assuntos, o sr. Presidente agradeceu a presença e cooperação de 
todos, solicitando à 2ª Secretária que fizesse a prece final, apo1s o que, deu por encerrada 
a reunião, às 13 horas e 15 minutos. Eu, 2ª Secretária, lavrei a presente ata que vai assinada 
por mim e pelos demais diretores e conselheiros, após aprovação. 
 
Mesa das reuniões, 13 de dezembro de 1992. Delma Crotti. 
 
Em tempo: registre-se o nome completo de Célia de Castro Oliveira – representante de 
Rancharia; Antonio Tonin de Oliveira – representante de Osasco; Miguel de Pier – 
representante de Tupã e Edgar Nicolino Alves – representante de São Vicente. Na folha 
46ª verso, 6ª  linha, onde se lê “imposto sindical”, leia-se “contribuição confederativa a 
favor do SINDHOSP”. Delma Crotti. 
 
 
Assinaturas 






















