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Ata # 37 – 13 de janeiro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 37ª Reunião Ordinária da DE/USE, realizada no dia 13 de janeiro de 1992. Aos 
treze dias de janeiro de um mil novecentos e noventa e dois às 20 hs, em sua sede social, à 
Rua Dr. Gabriel Pizza, nº433, Santana, São Paulo, realizou a DE da USE mais uma 
reunião ordinária, com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. Lida a 
mensagem “Acalma-te”, de Emanuel, por Carolina, Elfay proferiu a prece de abertura da 
reunião. PALAVRAS DO PRESIDENTE: 1) Informou a respeito do andamento das 
medidas tomadas para a realização do 8º Congresso Estadual de Espiritismo – a) para a 
indicação de coordenadores para o desenvolvimento dos temas na ocasião do evento 
estavam recebendo com indicação de diversos nomes, inclusive, de companheiros do 
interior; b) circulares informando a realização das prévias e dando o programa a ser 
cumprido na ocasião já estavam chegando; c) que estavam sendo enviadas circulares aos 
secretários de área, solicitando dos mesmos empenho em divulgar as prévias e em 
incentivar a participação de todos; d) a tabulação inicial da pesquisa que estava sendo 
feita “Auto Avaliação das Sociedades Espíritas” já estava pronta, tendo sido destacados 
vários fatos curiosos que se evidenciaram desta primeira mostra. Quem fez esta tabulação 
inicial foi o companheiro Zanardi. De 997 Sociedades Espíritas a quem se enviou a 
pesquisa, 203 já tinham respondido até 31.12.91; e) pediu ainda que os diretores se 
inscrevessem para se fazerem representar nas diversas regiões onde estariam se realizando 
a 2ª Prévia do 8º Congresso; 2) A respeito das manifestações do jornal de São José do Rio 
Preto, “A Voz do Espírito”, a respeito da USE com colocações consideradas indevidas e 
calcadas em uma entrevista dada pelo companheiro Ivan, já estava sendo providenciada 
resposta adequada pelo nosso órgão de imprensa “Dirigente Espírita”; 3) Informou que a 
companheira Elaine Curti Ramazzini estando em Paris, França, lá comprou o livro “La 
Tabre, Le Livre et les Esprits”, de autoria de Marion Aubréa e François Laplantine. Este 
livro que estuda o Espiritismo e o Movimento Espírita Brasileiro colocou indevidamente 
o papel da USE, motivo pelo qual pretende-se enviar nota a imprensa e a certas entidades 
do exterior observando o fato. A propósito ainda deste fato, sente que se referido livro for 
traduzido para o português, como parece que já está ocorrendo deverá entrar com 
mandato judicial a afim de reparar dita informação, cobrando o que se deve ser; 4) foi 
tendo sido editado o livro “Ciência Espírita”, de Herculano Pires, 2ª edição USE 
distribuiu-se alguns exemplares entre diretores da USE; 3) Pretende-se dar informação 
através do jornal “Dirigente Espírita” das noticias dadas pelos departamentos e constante 
da ata da última reunião da DE realizada em dez/91; 6) Referiu-se à inscrição da 
Distribuidora USE na Câmara Brasileira do Livro, detalhe que o Carlos informaria; 7) 
Ainda destacou a necessidade de se escolher um representante da USE para participar do 
Conselho Curador do Hospital Américo Bairral, de Itapira conforme consta dos 
regimentos daquela entidade médica. EXPEDIENTE -  Sander informou inicialmente a 
colocação na secretaria da “Agenda/USE – 92” para anotação de atividade e ocupação do 
prédio por parte de interessados, disciplinando, principalmente, o uso do prédio com 
mais racionalidade. Correspondências Expedidas: 1) Circular da imprensa espírita, 
inclusive do exterior, referente a edição de livro editado na França que “confunde o 
movimento espírita paulista, inclusive atuação da USE; 2) circular de convocação para 
reunião geral de departamentos da USE para o dia 26.1.92; 3) comunicado da secretaria 
geral da USE aos departamentos da USE e do CRE/SP para utilização da AGENDA-
USE/92; 4) circular da presidência da USE aos secretários das prévias do 8º Congresso. 



Recebidas: 1) circular para a 2ª Prévia do 8º Congresso em Franca; 2) idem em Rancharia; 
3) idem em Cachoeira Paulista; 4) do CE Amor e Caridade, Presidente Venceslau 
informando comemoração de seu 50º aniversário; 5) da UNIME/Itapira carta 
informando voto de repúdio ao Dirigente Espírita, por veicular noticia sobre fechamento 
de centro espírita em Ribeirão Branco; 6) do CRE/Adamantina, formulário de 
atualização cadastral; 7) da UNIME/Araçatuba, informando o desmembramento da 
região a ser estudado pelo CDE; 8) de Ildefonso do Espírito Santo, Salvador-BA, material 
de modernização da comunicação e divulgação do Espiritismo. DIVERSOS – 1) Esteve 
presente na reunião o companheiro Jorge Rizzini, que estava solicitando o empréstimo da 
matriz do primeiro disco de música mediúnicas, musicas estas por ele psicografadas, para 
uma edição por parte de um grupo de companheiro de Belo Horizonte, a testa do qual se 
encontrava Gil Restani de Andrade, com o apoio da União Espírita Mineira, para 
promover melhor a realização de um festival de música espíritas que pretendiam fazer. A 
autorização foi dada e a matriz entregue a referida pessoa mediante documento escrito; 2) 
Com relação a indicação de um representante da USE para compor o conselho curador 
da Fundação Américo Bairral, de Itapira que mantem o Instituto Bairral de Psiquiatria, 
aventou-se diversos nomes. Um que havia sido lembrado anteriormente, do Schirilló, este 
declinou do convite sugerindo o nome de Isabel Machado. Esta também, consultada não 
aceitou lembrando a hipótese de se escolher nome daquela cidade ou da região. Outro 
nome lembrando no momento, que deverá ser consultado, do Dr. Ciro Fumagalli, de 
Campinas; 3) Referiu-se o Carlos a respeito de funcionário para a livraria. Por sugestão de 
companheiros propôs ainda em conversar com o Prado, embora este já diversas vezes 
tivesse reiterado o seu desejo de não se comprometer com esta obrigação. Lembrou várias 
conjunturas em face deste problema. Traria informações posteriormente; 4) Sander 
lembrou a necessidade de se elaborar pauta do próximo CDE (março/92), lembrou de 
vários assuntos e a ele foi entregue a obrigação de coligir todos os dados e enviar a 
correspondência, conforme preceitua nosso regulamento (com antecedência mínima de 
45 dias). TESOURARIA – 1) Carlos referiu-se pormenorizadamente a inscrição da 
distribuidora da USE na Câmara Brasileira do Livro. Disse do que se deveria pagar para 
esta inscrição. E que semelhante fato poderia dar melhores condições de inscrição para 
participação na Bienal Internacional do Livro, de São Paulo. Só que não deste ano, pois 
os descontos dos quais poderíamos usufruir foram para as inscrições efetuadas até 
setembro último (91). Assim se estudaria esta inscrição mais adiante: 2) Referiu-se a 
participação de nossa distribuidora na Bienal e sua inscrição. O quantum deveria ser pago 
(e tudo em dólares), poderia ser feito em prestação até 20.2. Após esta data a vista. 
Mostrou que esta inscrição se fosse feito hoje ficaria mais/menos em cinco milhões de 
cruzeiros, dinheiro que não tínhamos. Anotou várias alternativas para levantar dinheiro e 
assim mesmo para participação nossa em stande divididas com outras editoras, com 
aparecimento dos nomes delas ou em certos casos não. O Carlos e o Elfay deverão 
estudar a viabilidade ou não de nossa participação ainda este ano neste evento. Nada mais 
fez-se a prece de encerramento. De tudo para constar lavarei a presente ata que lida e 
achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo,13 de janeiro de 1992. 
 
(Evany Figueira) – 3º secretário. 
 













Ata # 38 – 27 de janeiro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 38ª Reunião Ordinária da DE/USE, realizada no dia 27 de janeiro de 1992. Aos 
vinte e sete dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20 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 assinaram o livro próprio. 
Antes da prece que foi feita pela Carolina informou o presidente Cesar, a respeito do 8º 
Congresso e da 2ª Prévia que estava por realizar-se dia 2.2.92 em várias cidades do Estado 
somando em cada uma, cidades de vários CREs simultaneamente: 1) leu o que havia 
escrito como saudação aos participantes das prévias que seria lido pelo representante da 
DE que estivesse presente, cujo teor foi considerado bom pelos membros da diretoria; 2) 
deu também algumas informações a respeito das pessoas que estariam presentes 
representando a Comissão Organizadora e diretores da DE e destacou suas funções nas 
prévias; 3) destacou as atribuições dos secretários regionais junto a organização das prévias 
nas cidades sedes e de incentivo a participação junto aos demais companheiros das 
cidades da região; 4) no desenvolvimento das prévias destacou que o membro 
representante da cidade sede do Congresso ( Ribeirão Preto) levará o material preparado 
para exposição que será apresentado através de retroprojetor: o representante da 
Comissão Organizadora apresentará o material e o companheiro da DE lerá a saudação 
do presidente; 5) disse também quais seriam as atribuições da cidade sede do Congresso – 
a) organizará a hospedagem destacando os hotéis da cidade; b) informará a respeito dos 
preços que serão cobrados pelos hotéis; c) providenciará a locomoção dos participantes 
para o local das reuniões; d) informou o preço da taxa de inscrição Cr$20.000,00 até 
março, depois Cr$30.000,00; e) a pasta do Congresso será feito especialmente para o 
evento e trará novidades; 6) destacou as informações que o jornal Dirigente Espírita tem 
veiculado em todos os seus números divulgando o Congresso; 7) Após a prévia sairá uma 
circular dando conta dos detalhes finais do evento em sua organização; 8) dirigindo-se 
mais diretamente aos membros da DE destacou que os diretores deveriam estar presente 
em alguma prévia destacando também algumas de suas atribuições junto as prévias e 
recomendou que os mesmos levassem alguns exemplares do último número do jornal 
Dirigente Espírita para distribuição já que o mesmo trazia informações complementares a 
respeito do Congresso. Após a prece de abertura que se fez então, o presidente ainda 
destacou: 1) quanto as eleições da nova diretora da USE a se dar em julho próximo e cuja 
coordenação se fazia pela comissão especifica escolhida pelo CDE que ele como 
presidente não tinha pretensão politica quando ao cargo. Isto todavia, não queria dizer 
que não pudesse ou quisesse ser candidato a reeleição. A posição que viesse a ter seria de 
maneira espontânea conforme o andamento dos interesses que pudesse 
momentaneamente justificar sua decisão e que deixava em aberto a todos a maneira de 
decidir. Companheiros se manifestaram dizendo que a continuidade dos atuais membros 
da DE poderia representar a continuação do trabalho a que estavam se propondo e que 
talvez por isso merecesse concorrer a reeleição; 2) informou a todos que estaria ausente da 
USE por uns 20 dias, em viagem por Cuba e Venezuela por obrigações profissionais 
cabendo ao vice-presidente Attílio substituí-lo. EXPEDIENTE- Correspondências 
recebidas: 1) do CE Missionários da Caridade, de Petrópolis, ao CDE solicitando relação 
de endereços; 2) da FERGS informando eleição da diretoria ( Comissão Executiva). 
Escrevemos parabenizando; 3) do CE Amor e Luz de Guaratinguetá, informando eleição 
da nova diretoria. Parabenizamo-lo; 4) do CRE/SP informando concordância com divisão 



territorial da 20ª UDE encaminhado para o CDE; 5) Carta de união da Soc. Estudos 
Espíritas Allan Kardec, de Salto do Pirapora – SP; da UNIME Sorocaba. Emitido 
certificado de união nº 934; 6) do CRE/SP seu PGA/92; 7) do CRE-SP, relatório da 
reunião do Conselho, em 19.1.92. GERAIS – pela palavra do presidente, disse o 
companheiro Cesar que Marlene Rossi Severino informou-o que um grupo de pessoas da 
Bahia e Brasília estavam querendo organizar um Congresso Internacional de 
Transcomunicação. Para encaminhamento melhor dessa realização ela aceitou o encargo 
em nome da AMESP e que este Congresso seria realizado em S. Paulo, e que constava 
com a participação de pessoas do exterior e apoio de inúmeras entidades do Brasil. E 
desejava que a USE pudesse oferecer também este apoio. Estudado a questão 
convencionou-se que a USE apoiaria, naturalmente, através de uma atitude mais ativa 
que passiva. Espera-se que o Cesar possa ser coordenador de uma mesa expositora e que 
outras propostas possam ser aceitas pela comissão organizadora daquele movimento. 
Informou também o presidente que naquele evento haverá entrevistas com médiuns 
brasileiros pelos participantes estrangeiros e que para que isto possa acontecer solicitou a 
companheira Marlene que possa-nos indicar o nome de alguns médiuns devidamente 
credenciado para isto. O Congresso Internacional de Transcomunicação está com data 
prevista para acontecer entre 22 a 25 de maio de 1992, no Anhembi. TESOURARIA  1) 
informou o Carlos que o Waldemar Fabris fez proposta para utilização do 
microcomputador da USE por parte de sua firma de contabilidade tendo em vista 
problemas havidos por aquela pessoa para aquisição de um computador particular. Em 
contrapartida a firma do sr. Waldemar fará toda a escrita da USE atrasada a já mais ou 
menos cinco anos e que se atualizada por parte de qualquer outra firma acarretará sempre 
despesas para a USE. Assim teríamos, talvez, redução de nossas despesas o que poderia ser 
interessante para nós. Houve concordância desde que assumido pelo período final de 
nossa gestão comprometendo-se o companheiro pela manutenção e reposição do 
equipamento, que por ventura seja necessário, assinatura de compromisso e 
acompanhamento de atualização de nossa escrituração; 2) o Carlos também informou 
que as remessas dos carnês para pagamento da contribuição social/92 por parte dos CEs. 
Deveria ser enviado durante o mês de fevereiro; 3) Carlos e Elfay deram informações a 
respeito de nova inscrição na Bienal Internacional do Livro, de São Paulo a dar-se este 
ano. Informou que as editoras IDE e o “O Clarim” inicialmente estavam interessadas em 
participar junto com a USE precisando dar-lhes mais informações. O assunto é preciso ser 
estudado com mais urgência já que o pagamento deve ser feito em dólar e quanto mais se 
demore mais caro pode ficar nossa participação. Nada mais o Atilio 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, 27 de janeiro de 1992. 
 
Evany Figueira 3º secretário. 
 













Ata # 39 – 10 de fevereiro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 39ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 10 de fevereiro de 1992. Aos 
deis dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20hs, 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 assinaram o livro próprio. A direção 
dos trabalhos estiveram a cargo do vice-presidente Attílio, tendo em vista a ausência 
justificada do presidente, que solicitou ao Eder a prece de abertura. Pediu em seguida ao 
3º secretário que lesse a ata da reunião anterior da DE que lida foi aprovada sem emendas. 
Expediente – Correspondências expedidas.1) Separata da circular de convenção da CDE 
capeando redação dos cap. IV, V e VI dos estatutos da USE que se sugere para reforma; 2) 
circular remetida a Imprensa Espírita, patrocinadoras e demais órgãos, com informação 
sobre a programação do 8º Congresso; 3) circular aos órgãos da USE solicitando empenho 
na devolução da Auto Avaliação; 4) mensagem da Presidência aos participantes da 2ª prévia 
do 8º Congresso; 5) distribuição aos órgãos do Programa geral do Congresso. 
Correspondências recebidas – 1) programa de atividades do CRE/Assis; 2) do IDE Instituto 
de Difusão Espírita, programação do VII Curso Básico para Evangelizadores; 3) do CRE-
UNIME/Araçatuba, programa “Confraternização Espírita do Alto Noroeste” para ser 
cumprido nos dias 1 a 3 de março 92; 4) da Seara Espirita Joanna de Angelis, informando 
alteração de endereço; 5) da FEB retificando data da reunião dos departamentos de 
Infância e Juventude para 2 e 3 de maio; 6) da casa Espírita Joana Línia, de Florianópolis, 
solicitando relação de Centros Espíritas da USE. Aguardar posição do CDE de 8.3.92; 7) 
da Fraternidade dos Discípulos de Jesus (Aliança) informando realizações de suas atividades 
em sua nova sede; 8) do DM/USE, cópias da convocação, informes administrativos e pauta 
de sua reunião de 25 a 26 de janeiro último; 9) do C.E. Francisco de Paula Vitor, de 
Caconde, informando eleição de sua nova diretoria; 10) da Instituição Assistencial Nosso 
Lar, Santo André, informando eleição da Diretoria; 11) da Federação Espírita 
Pernambucano, comunica informando eleição do novo Presidente e Vice-Presidente da 
entidade; 12) da UNIME/Jaú, relatório de atividades do exercício de 1991; 13) recebeu  
material de Newton G. Barros sobre “Kardequização” para divulgação; 14) da Fundação 
Espiritosantense, de Niterói, solicitação de divulgação de suas atividades GERAIS. Palavras 
do Eder. 1) informação de que a lista de nomes e endereços dos diretores e dirigentes da 
USE e departamentos entregue aos mesmos não consta o nome de Ivan Sene Franzolim. 
Solicitou acrescentar; 2) devido o afastamento de Luiz Antonio Fuchs da Silva do 
Departamento de Divulgação, por motivos profissionais (está exercendo sua profissão em 
outra cidade) propôs a seguinte composição – a passagem do Ivan da Assessoria de Relações 
Públicas que ficaria vaga para o Departamento de Divulgação. Propôs ainda a exclusão da 
Assessoria de Imprensa, tendo em vista que os companheiros por sobrecarga de atividades 
não têm atuado nesta Assessoria ficando os seus assuntos eventuais sendo resolvido 
também pelo Ivan na área de divulgação. A primeira parte da proposta foi aceita e a segunda 
que envolve a área de imprensa ficou para ser estudado posteriormente; 3) Comentários 
desonrosos para com a USE pelo jornal “ A Voz Espirita”, de São José do Rio Preto, de 
responsabilidade do Sr. José Queid Tufaile Huaixan. Tendo em vista comentários que tem 
saído constantemente por este jornal a partir de uma entrevista com o companheiro Ivan, 
desacreditando a USE, sua imagem e suas atividades, o jornal “Dirigente Espírita”, da USE 
já está publicando uma resposta inicial. Esclareceu mais o Eder ainda não pôde precisar em 



face das críticas formuladas onde o Sr. Queid quer chegar; que ele (Eder) já teve 
oportunidade de conversar com o Sr. Queid pelo telefone onde expôs alguns pontos 
infundados das críticas apresentadas que o diretor daquele jornal tentou refutar, 
principalmente no contexto de um desempenho prático da USE, onde enfatizou que a USE 
nada leva de prático aos CEs. Embora isto possa eventualmente até estar correto, disse o 
Eder, era também preciso saber o que os CEs. fazem pela USE, mas que tudo isto merecia 
análise para a sua melhor conceituação do que críticas indevidas. Eder perguntou o que a 
DE deve realmente fazer em face do assunto, pergunta que também fez ao presidente, 
respondendo este que deveria esperar algum posicionamento dos diretores. Houve 
proposta de se fazer uma bem fundamentada informação do que seja a USE e sua tarefa 
junto ao movimento espírita remetendo-se para publicação jornal, segundo o direito de 
resposta que a Lei faculta. Perguntou-se também quem faria semelhante informação. Elfay 
propôs que semelhante esclarecimento fosse feito pelo Eder e pelo Cesar já que mais 
enfronhado estavam no assunto que foi aprovado pelos demais. Semelhantes  
esclarecimentos deverá ser trazido ao conhecimento da DE para posterior envio; Sander 
também propôs que na remessa fosse enfatizado que o texto fosse publicado sem alteração; 
Carlos propôs que o esclarecimento deveria ser enviado a outros jornais espíritas e 
solicitado sua publicação, com uma nota do porquê de tal solicitação, sem citar o jornal do 
Sr. Queid (A Voz do Espírito) e de tal maneira que se pudesse encerrar o assunto com a 
publicação deste esclarecimento. Tudo aprovado, será providenciado; 4) Amélio, diretor 
do Departamento do Livro falou em seguida da Bienal e de nossa eventual participação. 
Referiu-se a algumas informações que o Carlos já havia dado em reunião passada, falou 
ainda de mais alguma coisa enfatizando que o prazo para pagamento parcelado da inscrição 
ia até dia 20.2 e que depois só a vista. Disse da importância que seria paga em dólares e que 
para não encarecer mais deveria ser conseguida com brevidade. Insistiu no sentido de que 
com nossa participação ou não na Bienal, a USE deveria inscrever sua distribuidora e 
editora na Câmara Brasileira do Livro que o Carlos disse que só não foi feito ainda por 
falta de verbas. O Amélio propôs, no dia seguinte, de levantar toda a papelada para esta 
inscrição. O Carlos disse que embora isto pudesse ser feito a inscrição só poderia dar-se no 
momento que tivéssemos recursos; 5) em face das dificuldades para conseguirmos o 
numerário necessário para nossa inscrição este ano (92) na Bienal Internacional do Livro 
de São Paulo convencionou-se o seguinte; a) em princípio pretendemos participar da Bienal 
deste ano (92) se tivermos dinheiro disponível; b) caso contrário preparar-se para nossa 
participação em 94; c)  para facilitar nossa participação para 94, inscrição imediata na 
Câmara Brasileira de Livro (poderemos ter desconto na inscrição da Bienal). Como para 
esta inscrição é preciso dois representantes sugeriu-se procurar a FEESP e a Editora “O 
Pensamento”, ambas já inscritas naquela Câmara, procura esta que o Amélio fará; 6) o 
Amélio ainda se referiu aos livros e a livraria levantando algumas informações 
principalmente quanto a manutenção de estoque que o Carlos ainda esclareceu que o 
estoque anda bem e que se alguma falta há a reposição se fará tão logo sejam pagas algumas 
duplicatas atrasadas o que estava  inviabilizando novos pedidos; 7) Elfay apresentou em 
seguida a capa do livro do Wilson Garcia “O Centro Espírita e Suas Histórias”, tecendo 
alguns comentários, inclusive destacando que a cor preta predominante na capa 
particularmente não era de seu agrado, embora pudesse agradar a outros. A capa foi feita 
por William Pessoa chegado à Agencia de Publicidade do Sr. Wilson Garcia. 
TESOURARIA – o Carlos destacou que tem em atraso algumas duplicatas da FEB (compra 
de livros) e edição do jornal para pagar. Espera-se a primeira arrecadação maior para efetivar 
este acerto. Isto está retardando uma possível nova compra de livros principalmente junto 



a FEB. Em março com a entrada das contribuições sociais dos CEs, deverá haver um reforço 
de caixa. Os recibos das contribuições sociais já estão sendo remetidos. Palavras do Attílio 
– O companheiro manifestou-se sobre as prévias (2as) do 8º Congresso. a) verificou que os 
companheiros da DE conforme houveram se comprometido estiveram nas várias prévias 
realizadas, levaram o material e levaram a saudação do presidente; b) o Carlos que esteve 
em Campinas observou ausência total dos CRE’s de Sorocaba e Rio Claro. Estiveram 
presentes 50 pessoas número que considerou de pouca expressão. Com relação ao 
conteúdo das informações – achou também de pouca monta, considerou ainda que elas 
poderiam ter chegado aos interessados por outros meios mais adequados com possibilidade 
de maior conhecimento de todos. Foram solicitadas algumas informações levantando 
algumas premissas que se não forem estudadas a tempo poderão eventualmente ocasionar 
alguns problemas para os organizadores como por exemplo, a figura do acompanhante. 
Não existe esta possibilidade de no Congresso, todos deverão participar – pode, no entanto, 
aparecer pessoas querendo apenas assistir. A hospedagem que será feita em vários hotéis, 
as diárias que serão cobradas em face das dificuldades econômicas que o pais atravessa 
poderão também trazer problemas. A remessa da inscrição, apenas via órgão ou poderá ser 
feita diretamente, antecipadamente ou também na época do Congresso. Os companheiros 
na prévia de Campinas levantaram outros pormenores que seria interessante considerar 
com antecedência evitando problemas de última hora. Os demais companheiros da DE se 
manifestaram destacando inclusive os acontecimentos das prévias onde estiveram. No 
conjunto da realização tudo ocorreu a contento esperando-se boa participação por ocasião 
da realização do 8º Congresso Espírita Estadual, na cidade de Ribeirão Preto nos dias 
iniciais de maio deste ano. Nada mais conclui-se a reunião fazendo-se a prece de 
agradecimento de tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será 
por quem de direito  assinada. 
 
São Paulo 19 de fevereiro de 1992. 
 
Evany Figueira - 3º secretário. 















Ata # 40 - 24 de fevereiro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 40ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 24 de Fevereiro de 1992, Aos vinte 
e quatro de Fevereiro de hum mil, novecentos e noventa e dois, às 20 horas, em sua sede 
social à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, em Santana, realizou a DE da USE mais uma reunião 
ordinária, com a presença dos diretores que assinam o livro próprio. A direção dos trabalhos 
coube ao presidente Cesar que pediu a leitura de uma página evangélica, que foi extraída do 
livro “Vinhas de Luz”, denominada “Como sois”, proferindo Evany após, a prece de início. 
PALAVRA DO PRESIDENTE: 1) Na viagem que fez, por motivos profissionais a Cuba e 
Venezuela, teve oportunidade de também fazer alguns contatos com espíritas de ambos os 
países. Em Cuba observou que a religião é livremente professada, mas que embora assim, o 
catolicismo é seguido por uma classe socialmente mais alta, e que o espiritismo por não ter 
uma atividade maior no campo da assistência social, pois é feita pelo governo, desenvolve-
se num campo mais científico. O povo professa intensamente um misto de nosso candomblé 
que leva o nome de Santeria. Teve oportunidade de conversar com o chefe do departamento 
de assuntos religiosos do governo informando-se de alguns pormenores que achou 
interessante. Em Caracas (Venezuela) esteve com Alípio González, ativo participante do 
movimento espírita local que lhe deu inúmeras informações, destacando todo um trabalho 
que fazem no campo de assistência social e no da divulgação, principalmente com edições 
sistemáticas de livros espíritas em castelhano e sua venda pública em rápidas feiras de livros 
que instituem nos mais diferentes locais daquela capital. Assistem e orientam perto de 50 
CE’s espalhados por toda a Venezuela; 2) Dia 25 de fará o lançamento oficial do Congresso 
de Transcomunicação, promoção da AMESP, que se realizará de 22 a 24.05.92, em São 
Paulo, e ele estará presente representando a USE, que também apoia a realização desse 
Congresso; 3) Próximas eleições para a DE da USE , em Julho/92, Auscultou-se os presentes 
sobre as intenções de candidatarem-se a reeleição.  Manifestação quase geral onde todos 
manifestaram-se que estavam dispostos a isso, mas sem intransigência de que isso pudesse 
se dar. 4) Por solicitação de Sorocaba para que alguém da DE pudesse ir aquela cidade para 
coordenar estudo doutrinário dia 14.03.92, a tarde, verificando as possibilidades, o Éder 
Fávaro se comprometeu. EXPEDIENTE: Correspondências recebidas: 1) Da FERGN 
ofício nº 0005/92, referente a XV CONFERN - Confraternização dos Espíritas do Rio 
Grande do Norte, de 29.02 a 03.03.92 convite para participação. 2) Folheto de divulgação 
do CME - Congresso Mundial de Espiritismo a realizar-se em Madrid, Espanha, de 27 a 
29.11.92. 3) da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista (SP) requerimento aprovando o voto 
de congratulações a Antonio Cesar Perry de Carvalho, pela realização do 8º Congresso 
Espírita Estadual; 4) do CRE/SP relatório das reuniões departamentais de 16.02.92, 5) do 
DM/USE relatórios de atividades referentes à reunião do departamento em 26.01.92, em 
Sorocaba. 6) Boletim informativo da XXXVI CONCAFRAS - PSE a realizar-se de 29.02 a 
03.03.92, na Capital. 7) da FE Piauiense; 8) da FE Amazonense;  9) do C.E. Operários da 
Verdade, Jundiaí (SP); 10) do C. E. Humildade e Fraternidade Universais, de Presidente 
Venceslau (SP); 11) da FE do Maranhão, todos informando eleição de sua nova diretoria (7 
a 11); 12) do CRE Araçatuba Programa da Confraternização Espírita da Alta Noroeste a 
realizar-se dia 01.03.92; 13) Carta da União do Centro de Estudos Espíritas “Casa do 
Caminho” de São Paulo, junto a 20ª UDE; 14) da Associação Espírita de Leiria, Portugal, 
agradecimento pelo envio de diversas publicações; 15) do CRE-Tupã, solicitação a comissão 
organizadora do 8º Congresso para fazer alojamento coletivo na cidade sede; 16) FE Goiás 
enviando opúsculo “Caridade do Verbo”; TESOURARIA: Elfay manifestou-se sobre o livro 
do Wilson Garcia que deverá ser editado pela editora da USE - mostrou como será a capa 
para o Cesar e a Carolina que ainda não tinha visto; apresentou orçamento do IDE e do 
Wilson e prazos de pagamento para a impressão do livro; dos contactos que estão sendo 



feitos para colocá-lo através de CLEs; venda também pela AJE que compraria razoável 
quantidade e que o faturamento se faria como se um C.E. fosse; 2) quanto à editoração da 
apostila sobre Atendimento Fraterno a pedido do DOD, tentar editá-la também até o 
Congresso e também outros livros a pedido do mesmo departamento; 3) ainda quanto às 
apostilas organizadas pelo DOD conversar com Abel a fim de verificar se tudo está de acordo 
e revisado; 4) Carlos manifestou-se quanto a comemoração dos 20 anos do “Momento 
Espírita” levado ao ar, aos domingos, pela Rádio Boa Nova, de Guarulhos. Disse que o 
programa é da USE produzido pelo CRE/S.Paulo, motivo pelo qual deveria semelhante 
efeméride ter o destaque que lhe competia. Deveria ser alguns marcadores de livro 
destacando o evento (embora para tal devesse ainda entrar em contato com o Amorim, um 
dos apresentadores do programa); o aniversário seria comemorado no transcurso da reunião 
do C.D.E. em 08.03.92, com a entrega de uma placa comemorativa a direção da rádio pela 
cessão do horário; quando aos marcadores de livros, pedia autorização da DE, desde que os 
custos fossem razoáveis para confeccioná-los e que pretendia fazer 1.000 marcadores +/- ; 
também o livro sorteado no programa Momento Espírita pretendia que fosse patrocinado 
pela livraria USE, que assim veria semanalmente destacado sua atividade comercial, tanto 
quanto a distribuidora; 5) para o Congresso Internacional de Transcomunicação a 
participação da USE no campo livreiro espírita deveria ser somente com os títulos da Editora 
USE, conforme carta recebida da entidade promotora. DEPARTAMENTO JURÍDICO - 
embora seu titular não estivesse presente destacou que seria solicitado a este departamento 
sua manifestação a respeito da inscrição das entidades de assistência social espírita na 
Secretaria de Promoção Social do Governo do Estado e também em âmbito federal para 
sabermos das maneiras que deveríamos proceder, tanto quanto aquelas que eventualmente 
pretendam receber subvenções, como aqueles que semelhantes recursos não pretendam. 
GERAIS: Attílio deu informações quanto ao processo eleitoral da USE para eleição de sua 
próxima diretoria, e de pronunciamentos diversos obtidos de forma espontânea sobre a 
atuação da atual diretoria, considerando a atual gestão como boa até o presente momento; o 
Eder destacou também pronunciamentos deste porte tanto quanto o Cesar que destacou 
semelhantes manifestações provieram de companheiros espíritas das cidades de Botucatu e 
Santo Anastácio e da companheira Nanci Pulhmman, de S.Paulo, que inclusive se posicionou 
favorável a reeleição da atual diretoria. Talvez uma pequena rearticulação de nomes, disse 
ainda, e poderiam candidatarem-se a reeleição. Ainda com comentários às manifestações dos 
três companheiros já que demais nada ouviram, encerrou-se a reunião com a prece que 
proferiu o Attílio. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será 
por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 24 de Fevereiro de 1992. 
 
Evany Figueira 3ª secretário. 
 













Ata # 41 – 23 de março de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 41ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 23 de março de 1992. Aos 
vinte e treis dias do mês de março de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20h., em 
sua sede social, à rua Dr. Gabriel Piza, 433, em São Paulo, bairro de Santana, estiveram 
reunidos os diretores da USE que assinaram o livro próprio para mais uma reunião 
ordinária da DE. A prece inicial foi feita pelo Odilair. PALAVRAS DO PRESIDENTE - 
1) em acerto com o companheiro Ricardo, de São José do Rio Preto, pela editora IELAR, 
se fará a edição de apostilas da USE, do DOD, “Subsídios para as Atividades 
Doutrinárias”. O Carlos solicitou que o orçamento fosse feito com urgência, evitando-se 
defasagem do preço. O pagamento seria 30 dias após a entrega, e a edição seria em 6 
cadernos. Solicitou-se também que deveria ser feito revisão evitando perda de material, 
antes e depois do envio do material (originais), e se possível, a impressão ser feita em 
letras maiores para facilitar a leitura; 2) informou que em reunião no dia 08.03.1992 
foram apresentadas sugestões de nomes para coordenadores e expositores para os vários 
módulos dos assuntos a serem abordados por ocasião do 8º Congresso. Estes nomes 
estavam sendo consultados e que se todos aceitassem o Estado teria uma boa 
representatividade no âmago do evento. Seria remetida uma 3ª circular. Deu informações 
a respeito da despesa do material e seu envio na base de +/- Cr$ 80.000,00 mais 
postagem. Todas as informações já centralizadas em Ribeirão Preto com Lionel Mota; 3) 
destacou que estando em São José do Rio Preto teve oportunidade de dar uma entrevista 
ao Jornal “Diário de São José do Rio Preto”, entrevista esta publicada no dia 21.03.92 
destacando o que é a USE e suas atividades e participação dos seus órgãos no interior. 
Esta entrevista foi oferecida ao jornal daquela cidade por motivos óbvios, amenizando um 
pouco as informações errôneas veiculadas por jornal espírita daquela cidade “A Voz do 
Espírito” do Sr. Oneid; 4) far-se-á um curso em Franca sobre a Família. Deverão ir dois 
casais representando a USE. EXPEDIENTE – expedidas: 1) convocação para reunião 
extraordinária do CDE para o dia 3.5.1992; 2) circular nº 1/92 do Departamento de 
Evangelização/USE, referindo-se ao Encontro Estadual de Evangelização nos dias 5, 6, 7 
de setembro de 1992. O Encontro Estadual é de Evangelizadores; 3) circular suspendendo 
reunião geral dos departamentos prevista para o dia 26 de abril e convocando para o dia 
31 de maio com anexo de súmulas da reunião anterior; 4) programa de cursos do 
Departamento de Educação - curso sobre a Família e curso para a Formação de 
Expositores Espíritas; 5) carta da Presidência à Comissão Provisória da União Espírita 
Mundial, para o Congresso Mundial de Espiritismo. Recebidas - 1) da AMESP, 
informando participação do Dr. Roberto Brólio, junto ao 8º Congresso; 2) da Federação 
Espírita do Estado de Alagoas; 3) da Federação Espírita do Estado da Bahia, acusando as 
duas informações sobre o 8º Congresso; 4) da USEERJ, material informativo sobre 
programa de treinamento em Centro Espírita; 5) do CE Vicente Rodrigues Vieira, 6ª 
UDE, informando comemoração dos seus 50 anos; 6) relatório da reunião do CRE/SP 
em 15.3.1992; 7) da UNIME/S. José do Rio Preto, manifesto distribuído à Imprensa 
Espírita referente a artigos publicados no jornal "A Voz do Espírito"; 8) da 
UNIME/Presidente Prudente, carta informando eleição da diretoria; 9) da 
UNIME/Marília, carta informando eleição da diretoria; 10) do DM/USE relatório de 
atividades referentes às Confraternizações Seccionais; 11) carta de União do Grupo 
Espírita "Pão e Luz" de Mogi-Guaçú; 12) folheto do Congresso Mundial de Espiritismo; 
13) da UNIME/Araraquara encaminhando relação de Sociedades Unidas; 14) relatório 



da Fundação Espírita "Américo Bairral"; 15) da UNIMESU, relatório de atividades do 
ano de 1991; 16) da Sociedade Espírita Caridade e Amor, de Osasco, informando eleição 
de diretoria; 17) da Federação Espírita da Paraíba, convite para o DM/USE para 
participação no 2º Encontro Confraternativo de Juventude Espírita do Paraná. 
Retificação - esta carta da Federação Espírita do Paraná. Quanto ao relatório do Américo 
Bairral foi informado pelo César que o Dr. Ciro Fumagali contatado para representante 
da USE junto ao Conselho Curador, provavelmente aceitará. TESOURARIA - O Carlos 
informou que +/- 120 sociedades espíritas já haviam pago as suas anuidades/92, e que 
entidades patrocinadoras também já haviam feito o pagamento; que já haviam enviado 
recibos para todas as especializadas, inclusive a AMESP, entidade esta que havia solicitado 
desligamento do quadro federativo; 2) Elfay distribuiu o folheto com divulgação e preço 
de lançamento do livro "O CE e suas Histórias", de Wilson Garcia, destacando que foram 
feitos 700 folhetos na base de Cr$ 70.000,00. No folheto ainda se destaca a divulgação do 
livro "O Centro Espírita" ainda em estoque e um próximo lançamento de apostila do 
DOD, “Subsídios para Atividades Doutrinárias"; 3) o Elfay ainda informou ter em mãos o 
original de livro de Isolina, companheira de Bauru, sem nome que o Amélio já leu e 
aprovou possível lançamento pelas Edições USE. Passou para o César que também faria 
uma análise do conteúdo; 4) destacou ainda na área de edição de livros a necessidade de 
critérios para publicação de livros e a questão dos direitos autorais. GERAIS – 1) o 
companheiro Atílio informou o procedimento para a divulgação de detalhes do novo 
estatuto da USE para estudo e conhecimento dos órgãos – seria passado pelo computador 
e que a companheira Delma, embora não sabendo utilizar do mesmo, iria ser orientada 
pelo Sander, para que ela pudesse fazer este serviço. O Estatuto seria divulgado por 
inteiro antes do 8º Congresso. Deveria ser enviado 4 a 5 cópias para cada órgão; 2) 
Eleição – fomos informados de algumas manifestações, como o caso do Marcelino de 
Sorocaba, companheiros de Lins, São José do Rio Preto e de Araçatuba, por uma possível 
reeleição da atual diretoria. Falaram o Carlos, Elfay, Eder e Sander quase todos propensos 
a aceitarem indicação para candidatarem-se novamente, o que quer dizer que 
provavelmente a atual diretoria venha a pleitear sua reeleição no próximo pleito eleitoral 
da USE; 3) registramos ainda que o relatório do “Américo Bairral” foi enviado por João 
Otávio nosso antigo representante junto ao Conselho Curador daquela instituição; 4) 
destacamos também por esclarecimento do Sr. Presidente que o curso sobre a família 
programado para a sede da USE foi suspenso por inexistência de interessado e 
transformado em seminário a ser realizado em fins de semana; 5) se oficiará ao Sr. Rafael 
González Molina da Federação Espírita Espanhola informando apoio da USE à realização 
do Congresso Mundial de Espiritismo, programado para Madrid em fins de novembro 
próximo e que o Sr. Presidente também fará desenvolvimento de um tema naquele 
conclave. A prece de agradecimento foi proferida pelo companheiro Attílio. De tudo para 
constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito 
assinada. 
 
São Paulo, 23 de março de 1992. 
 
Evany Figueira - 3º Secretário 
 
Assinaturas 
 













Ata # 42 - 13 de abril de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 42ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 13 de abril de 1992. Aos treze dias do 
mês de abril de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20:00 hs, em sua sede social à Rua 
Doutor Gabriel Pizza nº 433, Santana, São Paulo, estiveram reunidos os membros da DE/USE, 
para mais uma reunião ordinária. A reunião foi dirigida pelo Atílio, ante a ausência motivada do 
presidente.  A prece inicial proferiu-a o companheiro Bueno. Em seguida foi lida e aprovada a 
ata da reunião anterior. EXPEDIENTE - Correspondências recebidas - 1) de Felício Wiek, de 
Dois Córregos, informando eleição e irregularidades na União Espírita local; 2) da UNIMESA- 
União Intermunicipal Espírita de Santo André; 3) da UDE/5ª Zona; 4) do C. Espírita Jesus, o 
Nazareno, de Presidente Prudente, estes 3 últimos informando eleição diretoria. Enviamos 
cumprimentos; 5) do C.E. Operários da Verdade, de Jundiaí, solicitando cadastro de oradores; 
6) da UDE/17ª Zona, programa VI Encontro da Família, de Taubaté; 7) da FEB - Comissão 
Regional, Região Sul, informando reunião ordinária, em Ribeirão Preto; 8) da UDE/12ª Zona, 
informando que os CEs “Jesus é o Caminho” e “Rafael”, uniram-se ao CE Ismael, formando uma 
só sociedade; 9) do CRE/Assis, programa de atividades para os meses de abril e maio/92; 10) da 
UNIME / Guarulhos; planejamento de atividades / 92; 11) da Sociedade Espírita Anália Franco, 
de Eldorado (SP), convite para o lançamento do livro “Anália Franco, a Grande Dama da 
Educação Brasileira”; 12) do G.E. Manoel Bento, 9ª UDE, boletim informativo nº 2, abril/ 92; 
13) do CRE/S. Paulo, relatório da reunião departamental de 11.04.92; 14) do DpLivro/USE, 
súmula da reunião de 5/4/92; 15) do DM/USE, material informativo de atividades. Expedidas-
1) da Presidência da USE, encaminhando circular nº 3 do 8º Congresso; 2) da Presidência da 
USE, aos Presidentes das Federativas, Região Sul, informando o local da reunião da Comissão 
Regional Sul da FEB, que ocorrerá em Ribeirão Preto. A Tesouraria nada apresentou e a 
Secretaria através do companheiro Sander ponderou: 1) necessidade de agilizar mais os trabalhos 
da secretaria; 2) em face desta necessidade, já que tinham de mandar imprimir novas fichas 
cadastrais, de cor rosa (de cadastro de CEs), talvez se pudesse conjugar a ela a carta de união, 
imprimindo-a em 4 vias, como se determina que a carta seja preenchida; 3) o certificado de união 
a ser emitido pela DE levaria o número de registro no computador, eliminando o atual número 
de registro dos certificados, evitando-se dualidade de registros e números. Será estudado em 
próxima reunião à vista de uma minuta do novo impresso. COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDÊNCIA – Informou o Atílio, a pedido da presidência, que a companheira Maria 
Aparecida Valente, do SAE/USE, esteve acompanhando Nancy Puhlmann di Girolamo e 
participando de reunião na Caixa Econômica Federal, quando se propôs a assinatura de um 
convênio que permitiria o patrocínio de uma edição de um disco comercial por cantores de 
renome e previamente contratados e, a pedido destes, no sentido de que parte da renda com sua 
vendagem seria revertido para aplicação no atendimento de crianças de rua do país, através das 
entidades conveniadas. Só que estas deveriam indicar outras entidades que desenvolvam este tipo 
de trabalho, se elas de per si não atendam as crianças de rua. E no caso nosso, só seria 
desenvolvido na cidade de São Paulo. Ante as informações imprecisas a respeito da assinatura 
deste convênio, foi a proposta do presidente, de apoio a companheira Aparecida pela participação 
no convênio por parte da USE, posta em votação. O Attílio pediu os votos dos presentes e, como 
houvesse empate pela concordância da assinatura e não, o Attílio, que dirigia a reunião, 
desempatou pela concordância da assinatura do convênio. Melhor colocando a proposta acima, 
esclarecemos mais que semelhante ideia foi levantada por um grupo de artistas, cantores 
profissionais, através de uma empresa comercial; que para realização do disco e sua 
comercialização, estavam contando com o apoio da Caixa Econômica Federal; que esta para 



poder atender as finalidades da referida edição discófila, precisava de outras entidades 
assistenciais que, através do convênio, pudesse repassar o dinheiro ganho ao atendimento das 
crianças de rua, como era o objetivo da realização do disco; que, naturalmente, a empresa 
empreendedora da ideia ficaria com uma parte do lucro com a venda do disco feita pelas 
entidades conveniadas, a título de cobertura de gastos com o empreendimento. Como tudo isto 
não tinha ficado muito bem esclarecido nas reuniões com a Caixa Econômica Federal, foi o que 
gerou a discussão em nossa reunião, empate na votação da concordância da USE ao convênio, e 
desempate pela participação através do voto de minerva do Atílio que dirigia, na oportunidade a 
reunião. Nada mais, 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, 13 de abril de 1992. 
 
Evany Figueira, 3º secretário. 
 
 

 











Ata # 43 – 27 de abril de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 43ª reunião ordinária da DE da USE, realizada no dia 27 de abril de 1992. Aos 
dias vinte e sete de abril de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20 hs, em sua sede 
social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, reuniu-se a DE da USE, para 
mais uma reunião ordinária. Na ocasião tivemos a ausência do presidente e dos vice-
presidente, ficando a reunião dirigida pelo secretário geral Sander Sales Leite. A prece de 
abertura foi feita pelo companheiro Moacir do dep. de artes, presente à reunião. Para esta 
reunião o presidente Cesar, deixou para ser transmitida aos presentes as seguintes 
informações: 1) Reunião da Comissão Regional Sul da FEB: O Cesar estará na reunião 
apenas no período da manhã e gostaria que o Attílio pudesse ficar a tarde. Como o 
Attílio não estava presente ficou-se de consulta-lo no próprio local do Congresso. O Abel, 
Natalino e Marcelino acompanharão o estudo do item “Atendimento Fraterno”. O 
Adolfo (DM) e a Carolina e Esmeralda (EU) acompanharão a reunião do DIJ, que 
também se fará concomitantemente ao 8º Congresso. Nos assuntos de divulgação o 
Merhy tem participado. Pedir também ao Eder que compareça, já foi preparada pasta para 
ser entregue a cada Federativa presente na reunião. A hospedagem dos representantes das 
4 Federativas, por insistência reiterada do Nestor, ficará por conta da comissão 
organizadora do 8º Congresso e da USE. É possível que se consiga cortesia nos hotéis; 2) 
Edições da USE: já foram despachados os livros, inclusive a nova apostila do DOD. Pedir 
ao Amélio para coordenar a venda, isto no desenrolar do 8º Congresso; 3) Opúsculo do 
DOD: O opúsculo do DOD ficou pronto. O IELAR (S. José do Rio Preto) despachará 
1000 exemplares para o Congresso e os outros 1000 para a USE. Quanto ao preço de 
venda durante o Congresso e após, verificar com o Carlos e Elfay coordenadores das 
edições de livros. Está informando também que o preço de custo de cada apostila é de 
Cr$2.200,00; 4) Material para o Dirigente Espírita: informa também o Cesar que já 
deixou o material para o jornal e solicitava empenho para um apressamento desta edição 
(maio/junho), talvez para até 15 de maio, para que pudesse sair com mais rapidez as 
notícias do Congresso; 5) Reunião do CDE: domingo, durante o Congresso: solicitou 
que a Carolina e o Evany pudessem se incumbir das providências cabíveis, para a 
realização da reunião; 6) Material para a reunião a ser entregue durante o Congresso: 
solicitou da secretaria esquema para a entrega destes envelopes contendo material para a 
reunião do CDE – para os CREs – do envelopes constariam apenas resultado da outra 
avaliação e eventos previstos pela USE para este ano; para as UME/UNIME/UDEs – 
auto avaliação, eventos previstos, circular sobre a designação dos órgãos e o anteprojeto 
de reforma dos Estatutos. Após estas informações do presidente que o Sander passou a 
todos os presentes e algumas referências sobre os mesmos, o companheiro Moacir deu a 
seguinte informação: que no desenrolar do último Respirarte, realizado em Tupã, foi 
criado a FUNDAÇÃO DE ARTES ESPÍRITAS, coordenada por Sirlei Nogueira, da 
cidade de Araçatuba com o fim de registrar e guardar todo o acervo das manifestações 
artísticas espíritas, como sejam, entre outras coisas, o registro de letras e músicas do nosso 
meio. Que se pretendia um lançamento oficial desta Fundação por ocasião da Assembleia 
Geral e reunião do CDE de eleição de nova diretoria a dar-se dia 12.7.92. Como a 
diretoria hoje não estava totalmente presente, tomar-se uma decisão sobre isto não seria 
muito conveniente. Além do mais aquele dia não estava parecendo muito próprio para 
coisas deste jaez, que ponderado levou o Moacir a acatar, ficando de se estudar outra data. 
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada com a prece que proferiu o Evany. De 



tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de 
direito assinada. 
 
São Paulo, 27 de abril de 1992. 
 
Assinatura. (Evany Figueira) - 3º secretário. 
 









Ata # 44 – 11 de maio de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 44ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 11 de maio de 1992. Aos onze 
dias do mês de maio de hum mil novecentos e noventa e dois, realizou a DE/USE mais 
uma reunião ordinária em sua sede social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São 
Paulo, às 20 hs, com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. Iniciou a 
reunião o Evany, fazendo a prece de abertura. PALAVRAS DO PRESIDENTE: - 1) 
Perguntou pelo fechamento do jornal e se nele estavam as notícias do 8º Congresso. 
Informado que assim já estava encaminhado. Ainda a este respeito solicitou uma melhor 
revisão do jornal para não sair com incorreções; 2) Teceu alguns comentários a respeito 
da realização do 8º Congresso acompanhado por outras manifestações dos presentes; 3) 
Disse também ter recebido informações do CEM (Congresso Espírita Mundial) que se 
realizará em Madrid, em nov/92, de onde constava também o apoio da USE; 4) Para a 
ida a este Congresso, possivelmente empresa de turismo se manifestasse interessada em 
organizar viagem aos interessados; 5) O Moacir aproveitando referências informou que 
fará o show “Terra Azul” durante a realização da ECO92 (reunião ecológica de caráter 
mundial), no Rio de Janeiro, no início de junho, quando também deste show participará 
a renomada cantora nacional Tetê Spindola; 6) O presidente trouxe alguns livros “O CE 
e suas histórias” e a “apostila do DOD” para a DE; 7) Distribuiu-se algum material em 
apostila recebida durante o 8º Congresso e reunião Zonal Sul, realizados em Ribeirão 
Preto, para quem o quis, devendo alguns serem duplicados em xerox. DIVERSOS – o 
Attílio manifestou-se a respeito da chapa da situação sendo apresentada para disputa 
eleitoral da USE, em julho próximo. TESOURARIA -1) o Carlos disse que de 20 a 23% 
dos CEs do Estado já haviam feito o pagamento de sua contribuição social/92. Algumas 
sociedades haviam justificado o não pagamento. Todos os presentes acharam estar mais 
ou menos naquela margem de CEs que mais ativamente participam dos trabalhos de 
unificação; 2) quanto as despesas do 8º Congresso, provavelmente o que se arrecadou 
dará para cobri-las, até com uma possível sobra e já considerando nestas despesas a edição 
de seus anais; 3) que segundo análise rapidamente feita no movimento de caixa destes 
últimos dias, parecia haver uma certa folga de caixa, o que poderia proporcionar um 
pagamento mais rápido de seus encargos; 4) para a eleição deveria apresentar um 
balancete e não balanço, pois não haveria condições e nem tempo para isto. 
EXPEDIENTE – Correspondência expedida – 1) do Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica da USE às sociedades espíritas que solicitaram, parecer sobre 
contribuição confederativa do.... SINDHOSP. Recebidas – 1) circular do SINDHOSP 
referente a permissão se uso de barraca pelas instituições beneficentes, na cidade de São 
Paulo; 2) da Federação Espírita do Estado de Espírito Santo, carta informando eleição de 
diretoria; 3) do sr. João Otavio Veiga Rodrigues, membro do Conselho Curador da 
Fundação Espírita Américo Bairral, de Itapira, por parte da USE solicitando indicação de 
outro representante; 4) do CE e Albergue Noturno Joana D’Arc, de Rancharia-SP, 
informando eleição de diretoria; 5) da UNIME/Araraquara e 6) da UNIME/Rio Claro, 
ambas encaminhando formulário de atualização cadastral; 7) da Papirus Produções 
Artísticas, promovendo a peça teatral “Êxtase”, baseada no livro “Os Exilados de Capela”; 
8) do CE Eterna Amizade Pederneiras-SP, informando realização da II FLE; 9) da 
Instituição Assistencial Meimei, encaminhando relatório de atividades (de S. Bernardo do 
Campo). Estas informações foram encaminhadas ao Dep. Editorial e SAE. GERAIS – 1) 
Quanto a manifestação do Sr. João Otavio, informou-se que o Ciro Fumagali estava 



propenso a aceitar a representação, mas que devido a proximidade de nova eleição da 
USE, que o mesmo deveria aguardar da nova administração providências a respeito; 2) 
Tratou-se também da pauta  da Assembleia Geral e reunião do CDE de julho quando 
além de prestação de contas de diretoria que encerra o mandato teremos eleição da nova 
diretoria da USE. Há também o caso dos Estatutos que deverão ser estudados na ocasião. 
Nada mais a Carolina fez a prece de encerramento da reunião rogando a Deus muita paz 
a todos. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por 
quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 11 de maio de 1992. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. Assinaturas 
 











Ata # 45 – 25 de mio de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 45ª reunião ordinária da DE/USE, gestão 1992/1992, realizada no dia 25 de maio de 
1992. Aos vinte e cinco dias do mês de maio de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20 
hs, em sua sede social reuniu-se a DE da USE, para mais uma reunião ordinária, que contou 
com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. A prece inicial foi feita pelo Bueno. 
Lida e aprovada ata da última reunião (dia 11.5.92). EXPEDIENTE – cartas expedidas – 1) 
Convocação para a AGO e a reunião do CDE de jul/92. Recebidas – Programa de atividades 
do NEAF – Núcleo de Estudos Espíritas Anália Franco de S. Paulo (20ª UDE); 2) da 
UNIME/Osasco convocação para eleição de sua nova diretoria; 3) da Casa Editora “O Clarim” 
solicitando cadastro das sociedades unidas. A USE enviará cadastro dos órgãos; 4) do CRE/S. 
Paulo, relatório da reunião mensal. DIVERSOS – Quanto a pauta a ser seguida na Assembleia 
Geral e reunião ordinária do CDE a ser realizada em julho próximo houve troca de ideias entre 
os companheiros Attílio, Sander, Carlos e Bueno, sobre aspectos legais que envolvem a 
realização daquelas reuniões procurando-se o melhor caminho de encaminhamento dos 
assuntos a serem tratados naquela oportunidade. Neste instante com a chegada do presidente 
Cesar, o Attílio que dirigia a reunião passou-lhe a direção dos trabalhos. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE – 1) Tendo em vista o apoio da USE ao Congresso Internacional de 
Transcomunicação que se realizou em São Paulo neste fim de semana, sob o patrocínio da 
AMESP, destacou que estiveram presentes 2.000 pessoas inscritas, muitas delas dos quadros 
da USE, tanto de São Paulo como do interior. A inscrição tinha sido de Cr$ 100.000,00 com 
alojamento e comida por conta dos congressistas. Os trabalhos desenvolvidos foram 
interessantes, principalmente, por parte dos estrangeiros, embora estes mostrassem ainda passo 
inicial nos seus processos de comunicação com os espíritos através de máquinas. Pode-se dizer 
que o sentido ainda era um pouco empírico. Houve gravação por parte dos espíritos de vozes 
(pelo gravador) e imagem (através de TV). A FEB esteve presente com a presença  do 
companheiro Juvanir, que nas palavras de saudação lembrou a necessidade de não nos 
prendermos demasiadamente às máquinas esquecendo a parte moral nas comunicações com 
nossos irmãos do além; 2) O Jornal da USE passou por severa revisão do presidente a fim de 
que melhor possa expressar as informações relativas a realização do 8º Congresso, já que toda 
a edição enfocará a realização deste evento. Provavelmente até quarta-feira dia 27.5.92 teremos 
a impressão pronta, solicitando empenho na remessa do jornal o mais depressa possível. 
TESOURARIA – 1) o Carlos informou ter feito um levantamento de vendas por outros 
intermédios, a fim de mostrar quanto a um maior interesse por certos títulos por parte do 
público. Quanto a venda no local do 8º Congresso, em Ribeirão Preto, a par de certas falhas 
no esquema de atendimento do público, reforçando ainda pelo presidente e outras pessoas, 
disse o Carlos que foram encaminhados 2.130 volumes para a venda e que destes foram 
vendidos 1.111. Fez também levantamento por títulos vendidos. Mostrou ainda o que tudo 
representou em termos financeiros, e disse do relativo lucro para o caixa da USE que podia 
ampliar os estoques de sua distribuidora de livros; 2) Quanto a um opúsculo, da edição do 
CRE/S. Paulo, mas cujo estoque era de poder da USE, denominado “Manual do Expositor”, 
que estava  sendo muito vendido, a tal ponto que dos 30 volumes levados para Ribeirão, todos 
foram vendidos e como já estava reduzido o estoque na distribuidora propunha sua reedição 
pela Editora USE. Será estudado. Nada mais a Carolina fez a prece de encerramento da 



reunião. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem 
de direito assinada. 
 
São Paulo, 25 de maio de 1992. 
 
Assinatura – 3º secretário. 









Ata # 01 – 27 de julho de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 1ª reunião ordinária da DE/USE, gestão 1992/1994, realizada no dia 27 de julho 
de 1992. Aos vinte e sete dias do mês de julho de hum mil novecentos e noventa e dois, às 
20hs, em sua sede social à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, em São Paulo, realizou a DE da USE 
sua primeira reunião ordinária da gestão acima mencionada com a presença dos diretores 
que assinaram o livro próprio. A ausência de nossa companheira Carolina foi justificada 
por motivos profissionais. Prece de abertura proferida pela companheira Delma. 
PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) Entregou aos membros da diretoria um exemplar do 
livreto, edição USE, “Como Escrever para a Imprensa Espírita (e melhorar seu processo de 
comunicação), de autoria de Ivan René Franzolim; 2) Informou que por pedido do 
companheiro Zanardi. um grupo de irmãos estavam desejosos de utilizar uma noite da 
semana para fazerem vibrações em prol do movimento de unificação e da USE. Esclareceu 
que este grupo, liderado pelo Zanardi já vem fazendo isto de alguns anos, utilizando a sede 
do Instituto Espírita de Educação. Observou-se que nada impede, embora muitas vezes a 
sede da USE possa ser utilizada para outros eventos e que o local sendo pequeno, poderia 
haver desconforto para aqueles irmãos em seus momentos de recolhimento e de elevação 
espiritual. Ficou-se de informá-los destes pormenores e numa conversa mais objetiva sentir 
se esta possibilidade poderia se concretizar; 3) Indicações do representante da USE para o 
Conselho Curador da Fundação Américo Bairral (Hospital Psiquiátrico de Itapira). O 
companheiro José Roberto Panfiera, presidente da UNIME de Mogi Mirim mostrou 
interesse em auxiliar a USE na escolha deste representante (conforme já conversamos em 
outras tantas ocasiões passadas). Pensou a DE que ele poderia ser o nosso representante 
devendo esta proposta ser levada ao companheiro; 4) Reunião dos representantes de CREs 
e departamentos da USE – esta reunião realizou-se ontem, dia 26 e contamos com a 
presença de 8 CREs. Dentre os assuntos tratados, destacamos: a) o DOD relacionou todos 
os órgãos que fizeram pedidos para sugestões de atividades doutrinárias: b) que precisam 
ser melhores relatadas as deliberações do 8º Congresso; c) que pretendem realizar 
Encontros Estadual de Espiritismo onde todas estas informações possam ser passadas e para 
tal já alguns CREs estão se propondo a realizá-los; d) que existem muitas dúvidas quanto a 
reforma dos estatutos da USE ainda e que para tal se fazia necessário enviar uma circular a 
todos os órgãos com esclarecimentos; e) que a par disto a reunião que se realizou na manhã 
de ontem foi muito proveitosa; 5) na reunião de ontem ainda, solicitou a UNIME de 
Jundiaí que a USE pudesse supervisionar a realização de seu Encontro de Dirigentes 
Espíritas e que o presidente se propôs auxiliar aqueles irmãos na organização. DIVERSOS 
1)Foi apresentada a cópia da ata da última AGO/AGE e feito comentários, inicialmente 
por parte do Sander que datilografou a cópia, com palavras de esclarecimentos também do 
Dr. Armando. Devido a ata estar um pouco confusa na elucidação da reforma estatutária, 
pretende-se estudar qual o melhor encaminhamento a dar, o que se fará na próxima 
reunião. Como se precisa de um registro rápido da mesma para atualização do mandato da 
nova diretoria para fins de assinatura autorizada, principalmente em Bancos, sugeriu-se que 
se fizesse apenas o registro de um extrato da ata no que diz respeito a eleição e posse da 
nova diretoria; 2) por solicitação do Dr. Armando e sobre ata do CDE que fala de uma 
autorização para venda de imóvel da USE pediu que ela também fosse registrada para que 
os companheiros que compraram o imóvel (membros de um CE que já havia no local) e 
em nome do CE pudessem registrar a escritura de compra; 3) o Carlos levantou a questão 
do oferecimento dos proprietários de um imóvel ao lado da sede da USE que o ofereceram 



a nossa entidade. O Carlos e o Dr. Armando farão estudos para ver da viabilidade da 
compra de dito imóvel; 4) foi proposto também a compra de um mimeógrafo a tinta e 
elétrico por parte da USE, estudo que se fará a respeito; 5) sugere-se que se possa fazer uma 
reunião de todos os secretários administrativo com Atílio para melhor encaminhamento 
desta área; 6) nas próximas reuniões da USE/DE – 10.8.92 estudar-se-á  principalmente a 
redação final das atas das AGO/AGE última e da reunião do CDE que elegeu a nova 
diretoria, e no dia 24.02.92 teremos uma reunião com todos os departamentos. 
PATRIMÔNIO – 1) o companheiro ? levantou os pontos: a) fazer uma grade no corredor 
de entrada, permitindo apenas entrada na livraria, evitando entrada livre nas demais 
dependências, um tanto indevida, as vezes, conforme é sugestão também dos companheiros 
que atendem a livraria/distribuidora. Pensou-se também em alarme, seguro contra roubo, 
uma janela no portão de entrada, tornar o portão mais seguro, inclusive com um chave de 
segurança. Estudar-se-á o melhor encaminhamento; b) também a placa com o nome da 
USE, na parte externa, será melhorada. DEPARTAMENTO DE ARTES – 1) Moacir ainda 
respondendo pelo Departamento, solicitou que se reestude a situação do departamento, se 
como tal ou assessoria, como também sua integração com os demais. Isto será feito na 
sequência de nossas reuniões, como também se estudará o caso de cada um separadamente; 
2) solicitou o apoio da USE para a realização de um disco infantil, onde pudesse sugerir 
diversas músicas para as escolas espíritas de evangelização. A diretoria pediu que ele pudesse 
fazer uma proposta mais objetiva a respeito para os devidos estudos, o que ficou de ser feito. 
DEMAIS DEPARTAMENTOS – 1) foi sugerido que todos pudessem fazer uma reunião 
mensal com o presidente ou um dos vices; 2) passar os originais do opúsculo sobre a família 
para edição e lançá-lo em outubro quando do Encontro de Educadores Espíritas. 
EXPEDIENTE – o Sander inicialmente, referiu-se a uma correspondência onde se 
solicitasse informes a respeito do Dr. Lisandro Meira. Como ninguém o tivesse conhecido 
ou soubesse algo a seu respeito, o Sander informará negativamente a quem solicitou. 1) 
UNIME – S. Vicente solicitou a união de MED – Movimento Espírita de Divulgação e do 
CE Denizard Rivail. Enviamos os certificados; 2) Instituto Pinheiro Machado (Novo 
Horizonte). Enviou sua atualização cadastral e solicitou informação de CE de Milão (Itália). 
Informamos: 3) Francisco de Carvalho  (Pituba/Salvador (BA). Pede acusemos recebimento 
de seu livro “Influências Energéticas Humanas” e parecer. Informamos o recebimento e 
que o parecer, dentro das nossas possibilidades, enviaremos mais tarde; 4) União Espírita 
Francisco de Assis (7ª UDE/SP). Solicita rol de endereços dos CEs do Estado. Enviamos 
relação das UDEs; 5) UNIME – Araçatuba. Enviou Programa do Mês Mês Espírita em 
ago/92: 6) DM/USE. Enviou diversos documentos relativos a Reunião Geral que se 
realizou em Araçatuba dias 25 e 26.7; 7) 2º Encontro Nacional Espírita de Saúde Mental 
(em Curitiba, dias 30.10 a 2.11). 2ª Mensagem informativa; 8) FEP – Federação Espírita 
Pernambucana. Informa realização no mês de jul/92 de “Painéis Sobre Problemas Atuais”, 
enviando programa e convite para participação; 9) Sociedade Espírita de Joinville. Solicita 
informes sobre áudio visuais. Respondemos dando nome de pessoa que talvez possa ajudar; 
10) UNIME - Jaú. A respeito de ocorrência em Soc. Espírita de Dois Córregos. A este 
propósito respondeu-nos dando informes; 11) Marcia Ferreira Martins (S. Paulo). Solicitou 
endereços de CEs região Lapa. Enviamos; 12) Quem solicitou informações sobre Dr. 
Lisandro Meira foi Ari Pereira do Rio de Janeiro. Como correspondências enviadas: 1) aos 
órgãos solicitação de atualização cadastral das sociedades unidas e 2) mais uma circular com 
convocação para a reunião conjunta Deps/Presidentes de CREs para a reunião de ontem 
dia 26.7.92 e mais súmulas dos assuntos tratados nas reuniões dos departamentos de 



Abr/92. O companheiro Moacir fez a prece de encerramento. De tudo para constar lavrei 
a presente ata que lida e achada conforme será por que de direito assinada. 
 
São Paulo, 27 de julho de 1992. 
 
Evany Siqueira – 3º secretário. 
  













Ata # 2 - 10 de agosto de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 2ª reunião ordinária da DE/USE, gestão 1992/1994, realizada no dia 10 de agosto 
de 1992. Aos deis dias do mês de agosto de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20h., 
em sua sede social, à Rua Dr. Gabriel Piza, 433, em Santana, São Paulo, realizou-se a DE 
da USE mais uma reunião ordinária com a presença dos diretores que assinaram o livro 
de presença. Prece de abertura pelo Eder. EXPEDIENTE – 1) UNIME/Jaú agradecendo 
a presença de companheiros da USE no seu I Encontro de Dirigentes Espíritas, que foi 
realizado em Barra Bonita, quando houve continuação de estudo dos temas abordados no 
8º Congresso. Na ocasião contou-se com a participação de 17 CEs de 11 cidades, com 
perto de 180 pessoas; 2) VII Congresso Aberto de Esoterismo. Da comissão organizadora 
recebemos convite para este Congresso, a dar-se nos dias 12 e 13.9.1992, na cidade de 
Caraguatatuba; 3)UNIME Assis convida e envia programa do XV Mês de 
Confraternização Espírita, a realizar-se durante o mês de set.92; 4) da Comissão de 
Evangelização do Lar “CEL”, de Recife-PE, convite para as comemorações de seu 
Jubileu de Prata (25 anos) a dar-se no mês de ago.92. Enviamos cumprimentos; 5) 
convocação e programa para a reunião da Zonal Bloco B, no dia 30.8.92, na cidade de 
Americana; 6) do II Encontro Nacional Espírita de Saúde Mental, a realizar-se em 
Curitiba, recebemos ficha de inscrição. DIVERSOS – 1) informou o Sander que passou 
o extrato da ata da AGO do dia 12.7 para vistas e assinatura do presidente, para 
posteriormente levar-se a registro. Como o presidente o devolveu está na dúvida se há 
necessidade de alguns adendos; 2) o Atílio fez novos comentários à margem da ata 
elaborada na AGO, no que se refere a reforma dos estatutos, em face de adendos 
esclarecedores que devem ser feitos ao final da mesma e em face de comentários de 
algumas outras pessoas, foi proposto que se fizesse cópia da ata e solicitasse parecer do 
Carlos, Bueno, Dr. Armando e Marília, com prazo de uma semana para manifestação 
destas pessoas. O assunto deverá ser estudado na próxima reunião para elucidação 
definitiva e registro da ata e estatuto. Quanto a presença dos diretores de departamentos 
ou estudos quanto a esta indicação ficou para outra ocasião. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE – 1) fez comentários a respeito de sua presença, do Eder, do Balieiro (Rib. 
Preto) e outros no Encontro de Barra Bonita, enaltecendo o evento. Disse também que 
em conversa informal que manteve sentiu de parte daqueles irmãos o desejo do 
desmembramento de seu CRE com a criação de outros para maior dinâmica do 
movimento, e que envolveria estudos também junto aos CREs de Sorocaba e Bauru; 2) 
outras regiões deveriam promover reuniões como estas de Barra Bonita; 3) na Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo, em ago-set/92 ele estará presente no estande da 
FEESP autografando livros; 4) domingo próximo, dia 16.8.92 haverá reunião da comissão 
organizadora do Encontro Estadual de Educadores Espíritas, que dar-se-á em out. 
próximo; 5) para a próxima reunião do CDE em dezembro/92 não esquecer de registrar 
em sua pauta a criação e posse do Conselho de Administração e escolha da cidade sede 
para o 9º Congresso Estadual Espírita, que deverá dar-se de agora em diante trienalmente, 
como também formalizar propostas para a escolha dos temas; 6) esteve conversando com 
o Balieiro a respeito da elaboração dos anais do 8º Congresso. Disse o companheiro de 
Ribeirão Preto, que a comissão organizadora daquele evento esteve estudando diversas 
hipóteses já que aquele Congresso acabou sendo uma realização sem texto para 
publicação. Estão estudando algumas ideias para a elaboração e publicação dos resultados 
do 8º Congresso. GERAIS – 1) à margem da reunião de Barra Bonita, o Sr. presidente 
levantou a questão de que companheiros da USE convidados para palestras deveriam 
propor irem em grupo, umas três pessoas, por exemplo, fazendo estudo como daquela 



cidade. Poderiam agora falar do opúsculo do DOD e conscientizar melhor dos assuntos 
abordados no 8º Congresso; 2) Atílio propôs, que proximamente se pudesse estudar os 
problemas da USE, principalmente, em termos de relacionamentos com outras 
instituições; 3) levantou-se a questão do jornal quanto ao seu controle. Observou-se que 
cotas que estão indo a três livrarias da cidade estão sem controle e mesmo os responsáveis 
por estas livrarias não sabem a quanto anda a remessa e nem fazem pagamento; 4) quanto 
a campanha de assinantes para o jornal empreendida no transcurso da AG até o momento 
recebemos de 10/15 propostas; 5) quanto a abertura ao público está se estabelecendo 
encaminhamento junto à prefeitura por pessoas de S. Paulo para que nossa livraria assim 
possa ser aberta. Todos estes assuntos foram tratados por diversos companheiros que se 
posicionaram de diversas maneiras, à exceção do item 2 que será estudado proximamente. 
Os trabalhos foram dirigidos pelo Attílio, tendo em vista o presidente ter chegado em 
meio à reunião por motivos profissionais. o próprio Cesar 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, 10 de agosto de 1992. 
 
Evany Figueira - 3º secretário. 









Ata # 03 – 24 de agosto de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 3ª reunião ordinária da DE/USE, gestão 1992/1994, realizada no dia 24 de agosto de 
1992. Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20 
hs, em sua sede social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE 
mais uma reunião ordinária. Presença conforme constou do livro próprio. Delma fez a prece 
de abertura. Por motivos imperiosos o Eder retirou-se logo em seguida. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE – 1) 8º Congresso – muitos órgãos e regiões estavam desenvolvendo trabalhos 
sobre assuntos tratados na ocasião, divulgando-os e dando conhecimento geral de todas eles; 
2) Anais 8º Congresso – sua elaboração está sendo motivo de estudo pela cidade sede do evento 
devendo estar pronto até o final do ano; 3) Bienal Internacional do Livro de São Paulo – sem 
condições de nossa participação com estande próprio este ano, ainda se estudará a 
possibilidade de colocar nossas edições através de alguma distribuidora para venda; o 
companheiro Perry deverá estar na estande da FEESP autografando seus livros; 4) Zonal Bloco 
B – mais uma reunião desta zonal, desta feita em Americana. Diretores da USE estarão 
presentes  se houver condições. EXPEDIENTE – expedida – 1) circular a todos os órgãos 
da USE informando sobre principais alterações do Estatuto; recebidas – 1) da Fraternidade 
Espírita Ramatis, programa de atividades para 23.8 a 30.8.92; 2) da USE Distrital Penha 
programa do Encontro sobre reuniões mediúnicas nos Centros Espíritas para 29.8.92; 3) do 
Grupo Luz de Teatro Espírita Amador, programa da peça teatral “E assim aconteceu...”; 4) da 
Federação Espírita Piauiense circular informando a realização da V Jornada Manoel Alfredo; 
5) do C E Padre Zabeu, Capital, exemplar  de seu boletim “Caritas”; 6) da União Espiritualista 
Luz e Verdade Cândida Rosa do Nascimento, São Caetano do Sul, convite para comemoração 
do seu 54ª aniversário. DIVERSOS – Estudo da ata da AGO de 12.7.92 e que se refere a 
reforma de estatutos da USE. A fim de evitar mal entendido quanto a elaboração daquela ata 
em face da reforma dos estatutos verificada e em face de certa clareza de diversos artigos, 
parágrafos, itens, alíneas e letras, não muito precisa, foi feita um estudo entre alguns 
companheiros presentes, anteriormente indicados, para a elaboração de uma redação final do 
Estatuto. Desta forma procuraram lembrar do que ocorreu naquela AG e as propostas que 
foram apresentadas e aprovadas e surgiram adequações na redação do que foi coligido pelos 
secretários, na ocasião, já que dos três, dois deles retiraram-se antecipadamente daquela 
Assembleia. Assim os companheiros Attílio, Carlos e Bueno voltaram a folhear todo o 
anteprojeto dos estatutos e propuseram retificações de português, formas comumente de 
escrever, alterações na ordem de parágrafos e alíneas, etc, acrescentamento de parágrafos, itens, 
alíneas para concordância de artigos, alteração de palavras que pareciam descabidas, retificação 
de dizeres, nova redação a fim de que os estatutos se transformassem em uma peça una. Entre 
artigos, parágrafos, itens, incisos, alíneas onde se processou alguma alteração estão: artigos 2, 
inciso 3; art 3; 6 (§ 2º); 10; 13; 16; 17 (§2 – alínea c); 19(§ 1); 20 (§ 4); 22; 29 (§ 3); 29 (§ 5); 
31 (e seus incisos); 38 (§ 4); 42; 43; 46 (e inciso 10); 47 (inciso 5); 53; 58; 65; 75; 79, entre 
outros. Após este estudo e acerto da nova redação dos Estatutos da USE, ficou prevista para a 
próxima reunião da DE, dia 14.9.92, outros estudos, inclusive com definição entre 
departamentos e/ou assessorias, conforme novos estatutos e novos regimentos internos e 
estatutos para os órgãos e em futuro posterior para departamentos, se houver. A prece final fez 



a Carolina. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por 
quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 24 de agosto de 1992. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 







Ata # 4 - 14 de setembro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 4ª reunião ordinária da DE/USE, gestão 1992/1994, realizada no dia 14 de 
setembro de 1992. Aos quatorze dias do mês de novembro de hum mil novecentos e 
noventa e dois, às 20 hs. estiveram reunidos na sede da USE, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, 
Santana, São Paulo, os diretores que assinaram o livro próprio, para mais uma reunião 
ordinária da DE. Inicialmente o 1º Vice-Presidente, Attílio Campanini leu a carta do 
presidente Antonio Cesar Perri de Carvalho, onde o mesmo solicitava licença por 40 dias 
cujo teor é o seguinte: “São Paulo, 8 de setembro de 1992. Ao sr. Attílio Campanini, 1º 
Vice Presidente da USE – Nesta Prezado companheiro. À vista da sobrecarga de 
compromissos e viagens ligadas às nossas tarefas na universidade, por um período 
momentâneo, julgamos a solicitação oportuna de um afastamento da presidência da USE 
por um período de 40 dias, a partir do dia 10 de setembro. Espero contar com a 
compreensão dos companheiros de Diretoria Executiva e entendo que com tal solicitação 
não comprometeremos a USE com nossas repetidas ausências da Capital. Fraternalmente, 
Antonio Cesar Perri de Carvalho – Presidente da USE.” Tendo em vista esta sua premente 
necessidade foi-lhe concedida a licença. Sander levantou a questão de ser necessário 
informar-se o CDE deste dato o que será feito na primeira sessão quando houver. 
Assumindo assim a presidência da USE e desta reunião, pediu o Attílio que eu, Evany 
fizesse a prece de início, o que foi feita. Após por ponderação do Cesar e do que já havia 
sido tratado em outras reuniões da pauta da noite constou os estudos: 1 – Convocar todos 
os Diretores ou representantes de Departamentos; 1.1 – Dialogar com os mesmos, 
solicitando sugestões de definição entre Departamento ou Assessoria, a fim de que a DE 
tenha subsídios para formular proposta ao CA antes de sua posse, em dezembro; 1.2 – 
Combinar a pauta de reunião geral de Departamento de outubro e distribui-la, solicitar a 
presença do Departamento de Mocidade , inclusive na reunião geral. 2 – Resolver o 
acabamento da redação do Estatuto e definir a forma como será impresso ou distribui-lo 
com as pautas do CDE e do CA. O estudo foi feito do último para o primeiro item, após a 
leitura do EXPEDIENTE. Cartas recebidas: 1) do C. E. Evangélico Antonio Monteiro, de 
Ferraz de Vasconcelos, programa da XIV Semana Espírita, de 21 a 27.9.92; 2) da 
UNIME/Sorocaba, eleição de sua comissão executiva biênio 92/94; 3) do Fundo Social 
Solidariedade do ESPaulo , ofício solicitando cadastro de todas as obras que atendem 
no campo da benemerência social para fins de otimização de recursos, de S. Paulo e Grande 
S. Paulo. Informamos não possuirmos este cadastro; 4) da Comissão organizadora da 37ª 
CONCAFRAS – PSE circular informativa de agosto/92; 5) da Federação Espírita 
Espanhola, boletim com ficha de inscrição e boletim informativo de suas atividades e do 
Congresso Espírita Mundial que se realizará em Madrid em novembro/92. TESOURARIA 
– Embora nada tivesse a tratar, observou a necessidade de se fazer um estudo aprofundado 
a respeito de recursos de que pudesse lançar mão, a fim de facilitar os trabalhos de 
tesouraria, para pagamento da edição do jornal, para o expediente, para encaixe da 
livraria/distribuidora da USE. Semelhante estudo será feito em próxima oportunidade. 
DIVERSOS – Com relação a redação final da reforma dos estatutos aprovada na AGO de 
12.7.92, foi elaborada cópia pelo computador pela companheira Delma considerados os 
acertos propostos na última reunião. Lendo a cópia o companheiro Sander se envolveu em 
diversas dúvidas que solicitou esclarecimentos que serviu também para novas emendas e 
acertos no que já tinha sido feito anteriormente. Embora propondo certas exclusões e 
acréscimos ou melhor redação as dúvidas foram esclarecidas pelo Attílio e pelo Carlos e a 



maioria não foram consideradas. Os artigos envolvidos nestas considerações entre outros, 
foram: Art. 1º (se não seria preciso acrescentar “codificado por Allan Kardec”); 15º (quanto 
a denominação “USE da região ou regional” – parece que pela coerência dever ser regional); 
17º § 4º (haveria certa redundância?); 17º § 5º (esclarecer melhor quanto a 3 mandatos da 
diretoria); 20º § 3º; 29, § 2; 31º inciso 13 (por proposta da DE); 42º inciso 3º; 55º; 57º; 65º 
(por chapa?); 77º (haverá palavras demais na conceituação do artigo?). Attílio e Carlos ainda 
verificaram outras partes do Estatuto e finalizaram os estatutos da noite, digo, estudos da 
noite, considerando que de um modo geral a Redação Final dos Estatutos estava coerente, 
tanto em face de explicações dadas como de algumas alterações feitas. Considerou-se 
finalmente que em face da reforma dos estatutos outras medidas deveriam ser tomadas, 
pelo que se estudou os itens iniciais da pauta proposta. Novas normas, regulamento e 
regimentos deveriam ser elaborados para os departamentos e assessorias, mas antes dever-
se-ia ter uma definição mais objetiva do que seria departamento ou assessoria, com os 
estabelecimentos de seus parâmetros de ação. Para isto, inclusive, os departamentos através 
de seus diretores ou representantes seriam chamados a opinar conforme o que já havia sido 
conversado. Esta conversa se faria em reunião de outubro próximo. A médio prazo, todos 
estes departamentos e assessorias, após a indicação de seus dirigentes deveriam apresentar 
um plano de trabalho, esperando-se que para isto eles pudessem apresenta-lo de maneira 
integrada a fim de que os trabalhos de unificação pudessem ser melhor desenvolvidos pela 
USE. Isto também será estudado na reunião de outubro. Todavia, anotou-se, que por 
ponderação do Cesar, de momento, não seria substituído nenhum dos diretores de 
departamentos. Procurou-se ainda elaborar a pauta da reunião geral dos departamentos 
para o dia 25.10.92 que teria início às 9,00 hs transcorrendo por toda a manhã, a fim de 
poder-se fazer sua convocação. Sander complementaria este item para remeter as cartas. 
Quanto ao Estatuto destacou-se ainda a preocupação do Cesar quanto a sua impressão. 
Imprimir somente para os órgãos ou para mais interessados; para tanto, talvez, fosse 
interessante solicitar desde já um orçamento em gráfica. Ficou convencionado que se faria 
uma reunião da área administrativa da USE, no próximo dia 27.9.92, às 9,30 hs. Eder 
solicitou que nesta reunião, seja verificada se há possibilidade de que novas pessoas possam 
integrar a comissão de redação do jornal “Dirigente Espírita” aumentando seu corpo de 
colaboradores para que se possa dar uma dinâmica maior à sua edição e distribuição – para 
entrega de cotas de vendas aos interessados e remessa de jornais avulsos, remessa para 
outras entidades como as federativas que eventualmente se contatadas poderiam até 
formalizar a assinatura de cotas, destinação das sobras dos jornais, etc. Após nada mais 
havendo  Ariovaldo Urbano 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, 14 de setembro de 1992. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 
 











Ata # 5 – 28 de setembro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 5ª reunião ordinária da DE/USE, gestão 1992/1994, realizada no dia 28 de 
setembro de 1992. Aos vinte e oito dias do mês de setembro de hum mil novecentos e 
noventa e dois, às 20 hs, em sua sede social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, estiveram 
reunidos os diretores da USE, para mais uma reunião da DE, e que assinaram o livro 
próprio e mais diretores de departamentos que continuam em seu exercício. A prece inicial 
foi feita por Abel,  Attílio no exercício da presidência deu informações – a) composição dos 
departamentos – os departamentos ainda continuarão com os diretores da gestão anterior, 
cuja confirmação, dependendo do que se estudar a propósito de departamento/assessoria 
serão confirmados até a próxima reunião do CDE, em dezembro; b) pauta da reunião geral 
dos departamentos de outubro próximo – estudar, elaborar e remeter aos órgãos; c) novos 
estatutos e regimentos internos dos departamentos/assessorias – em estudo a redação final 
do estatuto, após o qual deve ser elaborado para os departamentos e assessorias seus 
regimentos internos; d) Departamentos/assessorias – ainda sem uma definição melhor este 
encaminhamento, deve-se, naturalmente sobre os mesmos serem tomadas decisões até 
dezembro próximo, e, sobre este assunto se trocaram informações, principalmente Carlos, 
Abel, Celia, Attílio e Fuchs; DIVERSOS –  a presença dos diretores de departamentos nesta 
reunião teve por escopo principal, além de ouvir informações do que já pudesse ter os 
departamentos planejado para suas atividades, como eles viam estar mesmas atividades, se 
em termos de departamentos ou assessoria. Desta forma tivemos a manifestação de todos 
os presentes, participantes dos departamentos/assessorias já existentes de Evangelização 
Social, digo Evangelização Infantil, Educação, serviço Assistencial Espírita (SAE), DOD 
(Orientação Doutrinária), Artes, Livro, Mocidade, Finanças Comunicação. Fuchs falando 
destacou, por exemplo, a necessidade de sabermos o conteúdo do DOD e naturalmente a 
metodologia a ser aplicada para consecução do objetivo. Em face disto, poderíamos, neste 
caso, as vezes agir como assessoria. Destacou então a Carolina a necessidade de uma 
integração entre os departamentos, contando com uma presença mais ativa da assessoria 
do DOD. Opiniões foram concordes que o DOD poderia ser esta assessoria para que os 
demais departamentos, embora ele mesmo grande parte das vezes, agisse em termos de sua 
atividade como departamento. Relembrando história da USE e o andamento de todas estas 
atividades, muitos companheiros já haviam vislumbrado essa dualidade de tarefas, e o que 
se esperava agora era uma definição melhor deste posicionamento. Geralmente, destacam 
alguns companheiros, as atividades de um setor tendia a começar como uma assessoria indo 
posteriormente para uma atividade departamental. Carolina reforçou mais uma vez a 
necessidade de uma integração dos departamentos pois tudo que acaba de ser conversado 
reforçava o que ela já tinha dito. Amélio (Dep. Livro) dentro de sua proposta vê a 
necessidade de uma sistematização de encontros na USE (um dia/uma hora) isto de 
maneira organizada, objetivando melhor o aproveitamento de recursos. Moacir (Dep. 
Artes) diz que o departamento está ativo fazendo acontecer expressões de arte na capital, 
passando depois para o interior como encontros e noites de artes que serve para uma 
integração de pessoas e objetivos com os departamentos de Mocidade e Evangelização 
Infantil, dentro do que a Carolina enfatizou a pouco. Adolfo (Dep. Mocidade) acha que a 
nova nomenclatura é salutar. Amélio volta a falar destacando para um melhor 
encaminhamento da reunião e para que ela atinja objetivos na elaboração de propostas – 
para encaminhamentos de itens não se cobrar freio no que se vai fazer, tudo se fala, tudo 
se registra, de onde poderia sair a formulação de um objetivo. Desta forma teríamos – 1) 



proposta de tudo que se quer fazer; 2) determinação do que se vai fazer; 3) faz-se um cotejo 
com os recursos que se tem para a efetivação do trabalho. Fuchs destaca assim a necessidade 
de uma reformulação de objetivos, com a proposição de novos objetivos para os trabalhos 
de departamentos/assessorias. Desta forma objetivos maiores deverão envolver todos os 
departamentos/assessorias consentâneo com aqueles que a USE pretende realizar; os 
menores ficarão por conta dos departamentos/assessorias e serão realizados com os recursos 
que se tiver. Isto leva a uma “crise”; mas que esta crise é salutar. Cirquini (Finanças) acha 
que tanto faz – departamento ou assessoria e pergunta por que mudar? Não vê necessidade 
para mudar porque o mais importante é trabalhar. Ainda com relação a esta “crise” salutar, 
todos acham que é preciso haver mudanças, mas sem que todos dela possam participar 
estaria faltando uma melhor dinâmica para as atividades da USE. Para que isto possa ser 
conseguido é preciso uma comunicação melhor em sentido amplo, em todos as áreas. Esta 
deficiência de comunicação e divulgação dos eventos, possivelmente, esteja, acontecendo 
porque não haja uma maneira única de divulga-los, já que todos os departamentos o fazem 
de per si, conforme imaginam. Foi então levantado a questão do jornal Dirigente Espírita 
que poderia divulgar todos os eventos e que se não o faz, talvez, seja por deficiência de 
pessoal na sua elaboração conforme se constatou anteriormente.  A companheira Celia 
(Dep. Educação) não concordou muito com isso, considerando que a redação do jornal 
embora com a informação dos eventos da USE e de seus departamentos não os destaca 
com ênfase, como o Encontro de Educadores Espíritas, a ser realizado em outubro, que 
saiu uma minúscula nota, como se não fosse uma realização importante do departamento 
que dirige. Fuchs concorda que talvez isto se devesse a falta de pessoal mesmo e diz que na 
realização de um novo SEICON poderia tudo ser melhor estudado. Moacir (Artes) 
pergunta como fazer uma divulgação e responde que tem de fazer por conta própria, pois 
antes com a presença de publico sem divulgação não se faz. Zanardi, também do DOD, 
propõe um plano de metas para a USE para encaminhamento racional desta reunião: 1) o 
que se quer atingir em termos de objetivos de trabalho pela USE; 2) e como só o trabalho 
nos une, que os departamentos e assessorias em face dos objetivos proponham meio 
consentâneo para atingir a estes fins. Maria Aparecida Valente (SAE) em sua manifestação 
acabou por concluir com a Carolina pela necessidade de uma integração entre os 
departamentos. Evany destaca que já muito anteriormente, em uma proposta feita pelo 
artigo 4º CRE, hoje CRE-Região Taubaté, foi ofertado a USE um estudo a respeito e que 
neste estudo se propunha a criação ao lado do Departamento de Doutrina, um 
departamento, um nível, acima, que seria o de Orientação Doutrinária que faria a 
integração entre todos os departamentos, tendo a diretoria executiva daquela época 
transformado o Dep. De Doutrina em Orientação Doutrinária sem maiores informações. 
Carlos propõe que na reunião departamental de 25.10.92, se estude planos para os dep. 
Da USE; projetos de regimentos internos em face da alteração de denominação; objetivos 
de integração entre departamentos envolvidos; suas atividades também nas regiões; 
atividades se por semestre e por qual período. Attílio solicitou ainda aos diretores de 
departamentos que pudessem rever nossa realidade até outubro/dezembro, se em termos 
de departamentos ou assessoria. Encerrado esta primeira parte da reunião onde todos 
falaram expressando suas ideias e pontos de vistas, os diretores de departamentos se 
retiraram. Prosseguindo a reunião normal da DE, passou-se EXPEDIENTE – 
Correspondências expedidas – 1) convocação expedida aos diretores de departamentos para 
reunião nesta data, 28.9.92; 2) convocação expedida aos órgãos da USE para reunião geral 
de departamentos, para o dia 25.10.92; 3) certificado de união para o “Centro Espírita 
Maria de Brotas (SP). Recebidas 1) - da Federação Espírita da Bahia, informando III 



Encontro Estadual de Espiritismo, a ser realizado nos dias 30 e 31 de outubro próximo; 2) 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, programação do I Encontro Estadual Espírita 
em 24 e 25 de outubro; 3) do Sr. João Otavio da Veiga, relatório da Fundação Espírita 
Américo Bairral; 4) da Fraternidade Espírita Ramatis, da USE-Distrital Santana convite 
para palestra pública em 27/setembro/92; 5) da Federação Espírita do Paraná, circular nº3 
do 2º Encontro Nacional Espírita de Saúde Mental; 6) do DM/USE programação e 
circular, do 8º EEDME em 31.10.92 na cidade de Bauru; 7) circular do SINDHOSP 
convocando em Ag em 5.10.92 às 9 hs. 8) da Comunidade Espírita Casa do Caminho, 
Paineiras-MG, programa da IX Semana de Kardec. Após ter sido estas correspondências 
anotadas e tendo em vista ao adiantado do horário, embora alguns comentários ainda 
viessem a ter sido feito a respeito da reunião e como nada mais de monta houvesse para 
deliberação encerrou-se a mesma com uma prece. De tudo para constar lavrei a presente 
ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 28 de agosto de 1992. 
 
Evany Figueira – 3º secretário. 















Ata # 6 – 26 de outubro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 6ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 26 de outubro de 1992. Aos vinte 
e seis dias do mês de outubro de hum mil novecentos e noventa e dois em sua sede social 
à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, às 20 hs. Teve inicio mais uma reunião 
ordinária da DE/USE, com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio, mais 
diretores de departamentos convidados. A prece de inicio foi feita pelo companheiro 
Zanardi. A reunião objetivou mais uma vez formular a estrutura dos departamentos 
/assessorias para isso ouvindo os respectivos diretores, ao mesmo tempo em que se pudesse 
formular uma política de metas para as realizações de todos estes departamentos. Attílio 
informou inicialmente, que na reunião departamental da USE, havida no dia de ontem, 
quando este assunto foi exposto, os presentes ficaram em grande dúvida com o que pudesse 
ser um trabalho de departamento ou de assessoria e que as conversas a par destas dúvidas 
acabaram por sugerir muitas atividades em torno de departamentos e não de assessoria. 
Desta forma solicita dos departamentos ora existentes que pudesse objetivar suas atividades 
de que forma elas seriam exercitadas, se como departamento ou assessoria. Assim posto, o 
companheiro Zanardi sugeriu ao tomar a palavra: 1) um Plano de Trabalho para os 
departamentos. As atividades dos departamentos seriam integradas em um objetivo maior, 
baseadas nos objetivos da USE e plano de trabalho da diretoria, melhor direcionando a 
aplicação dos recursos. As atividades menores ou exclusivas de cada departamento ficaria 
por conta dos mesmos; 2) o inicio destas atividades seria definir os objetivos maiores 
detalhando-os e esboçando alguns exemplos; 3) dar continuidade a redivisão dos órgãos 
objetivando melhor suas áreas, propondo que se deveria ter meios e prazos para isso; 4) se 
semelhante atitude envolve ações dos departamentos, os departamentos participariam com 
envolvimento de gentes, observando em que termos os recursos e os gastos seriam 
efetivados; 5) continuar incentivando a divulgações das resoluções do 8º Congresso com 
exposições por parte dos departamentos, como estava fazendo o DOD, em várias regiões 
do estado; 6) seria também importante cada departamento levantar suas ideias e sugestões 
de trabalho para a proposta final do que cada um pretende realizar. Lembrou ainda o 
companheiro Zanardi, sugestões de atividades propostas pelo Paulo Roberto, assuntos que 
poderiam ser desenvolvidas em um ou dois simpósios, ou pelo menos, reavivar as ideias. O 
companheiro Fuchs lembrou a necessidade de se propor o estudo de temas específicos 
(talvez através de assessorias) convidando pessoal com conhecimento na área, mesmo fora 
do movimento espirita. Um tema: “Imagem da USE – papel e perspectiva”. Comentou que 
a discussão de nossos assuntos fica em âmbito muito interno e que seria preciso 
apropriarmos de outras ideias de outros campos. Ivan se manifestou em seguida destacando 
que toda ajuda é importante, mas não via necessidade de uma ajuda assim mais ampla como 
a sugerida por Fuchs. Disse que nós temos condições para desenvolvermos nossos 
programas de trabalho, e uma ajuda como aquela deveria ser considerada em caráter 
secundário. Cada departamento ou área especifica deve atentar para o que lhe diz respeito 
para a elaboração de seu plano geral de atividades e depois colocá-lo em ação. Deve ser 
elaborado um projeto que a diretoria aprove e possa acompanhar na sua concretização. 
Amélio então sugeriu que com os bons argumentos do Ivan, aproveitássemos o plano do 
Zanardi, objetivando adequadamente a nossa reunião de hoje. Do plano do Zanardi 
destaca-se: Objetivo Estatutário – metas da gestão – Objetivos de cada área/ações 
(cronogramas + acompanhamentos). A partir desta ideia geral observou-se alguns aspectos 
mais particulares tendo o Zanardi e Amélio destacado uma questão de atendimento na área 



da USE com mais objetividade, até de 24 hs. Se possível. Ai levantou-se a questão se poderia 
fazer-se semelhante atendimento. Quem faria? Funcionários/voluntários? E os recursos? 
Não seria uma espécie de CVV? Mas ainda para isto era preciso a definição de objetivos. O 
Eder procurou destacar a questão dos órgãos e a participação dos mesmos. Achou que os 
departamentos poderiam agir em caráter de orientação. Considerou que nas cidades 
poderia haver pessoas ou entidades que pudessem promover divulgação constante da USE 
orientando em nosso nome os interessados. Evany levantou a questão que no interior os 
órgãos e CEs, mesmos os unidos, não sentiam o movimento de unificação. Talvez uma 
pessoa ou uma entidade mais especifica pudesse ser uma solução. Attílio reforçou que é 
necessário que o movimento chegue aos órgãos e daí a todos os interessados. Carolina se 
manifestou dizendo que o que se pretende fazer, fazer com o objetivo de atender as 
necessidades de trabalho de todos.  Ivan destaca novamente que as premissas e as definições 
do trabalho a ser realizado pelos departamentos/assessorias deve ficar com a diretoria. 
Carlos insiste em que se defina o que se vai fazer o que se deve fazer, o que se pode, o que 
já deveria ter sido feito. Uma coisa simples já poderia ter sido feito, fornecimento de relação 
de oradores por parte da USE aos CEs unidos. Sander também fala e destaca que seria bom 
se os CEs pudessem ser dirigidos através dos departamentos. Maior número de pessoas 
participariam e as atividades poderiam ser melhor esquematizadas; os departamentos da 
USE poderiam ser este núcleo inicial de organização. Assim poderíamos conhecer melhor 
os CEs e traze-los efetivamente para o movimento de unificação, já que de outra forma 
parece, os CEs não vão aos órgãos. Por que? Comunicação errada? Atitude não compatível? 
Era preciso ser feito um estudo a respeito. Eder e Attílio também destacaram esta assertiva 
do Sander dizendo que os CEs de grande porte, geralmente podendo administrar-se quase 
não procuram a unificação. A unificação nada teria a dar? Abel também destacou: os CEs 
geralmente têm estrutura difícil e dificultosa para desenvolver suas atividades. Precisa 
geralmente trabalho de equipe que na maioria das vezes não tem. Há necessidade de 
motivação em vários níveis/maior agilização nas comunicações/mais trabalho em conjunto. 
Após ouvir as várias tendências e sugestões Attílio pede encaminhamento de propostas. 
Sander propõe que além das atividades normais dos departamentos que se pudesse incluir 
nos estudos reanalise do processo de unificação. Fuchs propõe um melhor estudo do jornal 
Dirigente Espírita, não quanto ao objetivo o que o jornal se propõe, mas quanto aos meios 
de editá-los com uma maior participação de pessoal. Zanardi propõe um grupo de trabalho 
para estudar as propostas, inclusive a sua, que ficou um pouco esquecida ante a 
manifestação de todos os companheiros presentes, já que era uma proposta plausível. 
Adonai, presente a reunião, aproveitando experiências do DM propõe visitas em vários 
níveis aos órgãos e CEs para um contacto mais imediato. Eder propõe seja incentivada a 
criação nos CEs vários polos de dinamização dos trabalhos de unificação, não só na capital, 
mas principalmente nas cidades do interior. Ainda se manifestam Evany observando uma 
boa perspectiva na proposta do Eder; Sander e Zanardi. O Moacyr também se manifestou 
sob a questão do nome dos órgãos nos novos Estatutos da USE dizendo ser uma boa 
iniciativa para os trabalhos de unificação observando mais abrangentemente a capital. Abel 
destaca ainda o distanciamento dos órgãos e dos CEs nos trabalhos de unificação. O Eder 
também fala da unificação institucionalizada e a não, comentando palavras anteriores, 
principalmente do Abel quanto ao distanciamento dos CEs da unificação. Fuchs referindo-
se a Herculano Pires pergunta: O CE já atingiu o seu limite? Destaca então a necessidade 
de propostas vibrantes para uma maior dinamização de nossos trabalhos no movimento e 
na unificação para que o CE caminhe além de seu pretenso limite. Attílio propõe a 
continuidade dos estudos no próximo dia 9.11.92, muitos achando que era preciso fazer 



reuniões extraordinárias com mais tempo e mais debates, mas como não se achou uma data 
adequada pelo meio ficou tudo para o dia 9 mesmo. Encerrava-se assim esta parte da 
reunião, com a solicitação de que na próxima os assuntos deveriam ser trazidos por escritos 
para a elaboração de uma pauta para conclusões objetivas e finais do assunto. Após alguns 
diretores de Departamento se retiraram. DIVERSOS 1) O Ivan ainda observou que está 
atualizando o cadastramento da USE “Relatório de Análise Territorial”, feito 
anteriormente em vista do último recenciamento havido; 2) Zanardi observou também que 
a DE deve aproveitar a “Auto Avaliação” feita por ocasião do 8º Congresso e aproveitar os 
dados ali constantes, que podem inclusive servir como subsídios aos departamentos para 
elaboração de seus planos de trabalhos; 3) o presidente destacou que a reunião da Comissão 
Regional Sul, da FEB, que no início do próximo ano acontecerá em São Paulo, deverá 
constar com a presença do Merhy Seba, que na ocasião fará uma exposição sobre 
Comunicação Social, tema central daquela reunião. O mesmo sr. Já fez exposições sobre o 
tema em vários estados, e para que nosso estado também tome conhecimento do assunto 
pretende-se marcar o “Encontro Estadual Espírita de Comunicação Social” para a véspera 
daquela reunião. As datas para estes eventos, conforme sugestão da FEB pediu que fosse 
marcada para as épocas entre os chamados carnaval e pascoa/93. Será consultando quem 
de direito. EXPEDIENTE 1) do DOD/USE informando realização de Curso Intensivo de 
Atendimento Fraterno na sede da USE, nos dias 28 e 29.11.92; 2) da Julia Tours, boletim 
turístico para Congresso Mundial de Espiritismo/92, em Madrid; 3) da FEB, convocação 
para a Reunião Ordinária do CFN nos dias 6,7 e 8 de novembro. p.f. em Brasília 4) da 
União Espirita Francisco de Assis ( USE Distrital Freguesia do Ó) programa de 
comemoração de seu 14º aniversário no mês de outubro; 5) da FEESE ( Federação Espírita 
do Estado de Sergipe) programa da II SEMANA ESPÍRITA DE SERGIPE, de 14 a 21 de 
novembro de 1992; 6) da FEESP carta acusando o recebimento de nossa convocação para 
reunião geral de departamentos em 25.10.92; 7) da USE distrital Santo Amaro, cópia da 
ata de sua reunião ordinária de 4.10.92; 8) da Federação Espírita Espanhola, programa do 
CME/92 – Congresso Mundial de Espiritismo; 9) Boletim nº2, do XXXV Encontro 
Fraterno Auta de Souza; 10) do Grupo Espírita “Os Mensageiros”, informando sobre sua 
produção de mensagens; 11) da Federação Espírita do Estado do Paraná, folheto para 
inscrição ao 2º Encontro Nacional Espírita de Saúde Mental, que se realizará no inicio de 
novembro/92 em Curitiba; 12) da Fraternidade Espírita Ramatis (USE Distrital Santana) 
programa do curso “Curso Arte e Cultura Culinária Alternativa”, em novembro/92, 
naquele CE; 13) da Federação Espírita do Estado do Paraná, convite para I Simpósio 
Paranaense de Espiritismo, dias 31.10 a 1.11.92 em Curitiba, com programa e ficha de 
inscrição. Note-se que o Encontro Fraterno Auta de Souza dar-se-á dias 31.10 e 1.11.92, em 
Campo Grande. Entre os presentes ainda se conversou a respeito dos assuntos tratados na 
reunião tanto na primeira, como segunda parte. Como a hora já ia adiantada foi proposta 
o encerramento da mesma que deu-se com uma prece. Nada mais, de tudo para constar 
lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 26 de outubro de 1992. 
 
Evany Figueira 
 

















Ata # 7 – 09 de novembro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 7ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 9 de novembro de 1992. Aos 
nove dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20 horas, em 
sua sede social, À Rua D. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE mais 
uma reunião ordinária, com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. A 
prece de início foi proferida pelo Sander. TESOURARIA - 1) Inicialmente para instruir 
pauta para a próxima reunião do CDE, em dezembro próximo, o Carlos discutiu com os 
presentes sua proposta para a contribuição social para o ano que vem. Disse que 
baseando-se na contribuição deste ano de Cr$ 20.000,00 e acrescidos de JCM (juros e 
correção monetária) a contribuição deveria ser um pouco mais de Cr$ 300.000,00 
optando por esta importância para base de proposta ao CDE. Todos concordaram; 2) 
Também observou a necessidade de se evitar certas expressões no contacto com os 
Centros e evidentemente na ocasião dos debates no CDE, como "o CE não pode pagar", 
etc. que naturalmente encaminharia mal a discussão. Após o Sander concluiu com a 
elaboração da pauta para aquela reunião de dezembro/92. Nesse momento a reunião que 
estava sendo dirigida pelo Attílio passou para as mãos do Cesar que assim reassumia o seu 
cargo após o período de licença que solicitara anteriormente. DIVERSOS - 1) Voltou a 
baila a questão da contribuição dos CEs ao SINDHOSP (Sindicato dos Hospitais). Alguns 
não concordaram com o pagamento; outros ainda não tem opinião formada. Nosso 
departamento jurídico já emitiu parecer; aqueles que já pagaram aguardar novos 
pronunciamentos de nossa parte; aqueles que ainda não o fizeram, não fazer até que haja 
uma ação legal por parte daquele sindicato, a fim de que possamos debater o assunto na 
justiça da legalidade ou não da contribuição; 2) Projeto para o jornal Dirigente Espírita - 
lida carta de Wilson Garcia que expõe sua posição jornalística em face de várias 
manifestações havidas no movimento espírita contraditórias à sua posição doutrinária que 
gostaria de rebater e como editor do jornal da USE ficaria um tanto constrangido de 
tomar certas posições, motivo pelo qual considera mais prudente possam desligá-lo destas 
funções. A carta aborda o assunto superficialmente; o Eder deu mais informações 
verbalmente. O assunto voltará para ser estudado em próxima reunião quando teremos 
mais idéias a respeito. Continuamos a seguir com as manifestações dos departamentos 
para a elaboração de um possível plano geral de trabalho. DEPARTAMENTOS: Estavam 
presentes alguns diretores de departamentos. Zanardi dirigiu esta parte, apresentando 
inicialmente baseadas nas propostas de trabalho da diretoria seu plano para 92/94: 1) 
Estatutos - implantou novos dispositivos; 2) Manter editoração de livros opúsculos e 
jornais - Bienal Livro 92/94; 3) Distribuidora de livros - incrementar para estimular apoio 
à FLE, BLE e CLEs, etc.; 4) Eventos regionais - zonais - Divulgar 8º Congresso/subsídios; 
5) Preparativos para o 9º Congresso Espírita Estadual/95; 6) Dar continuidade da análise 
de divisão territorial; 7) Eventos para o 2º semestre/92: Evangelização Infantil; Educação; 
DM; 3º FEMUIN; 9º ESPIRARTE; 2º VEICON; 8) Planejamento estratégico 
curto/médio/longo prazo - seminário integração para atender CEs/ Departamentos; 9) 
Jornal Dirigente Espírita - Cursos, seminários - Ampliar as orientações e reflexões - 
endereços aos dirigentes espíritas; 10) Estimular a convivência fraterna entre sociedades 
unidas e não unidas. O Zanardi fez também pequena exposição de como se coordenar 
trabalhos e projetos e destacou: principiar pelos objetivos da USE: o bom plano deve ser - 
claro, completo, coerente, concatenado e conciso. Neste plano é necessário que haja 
trabalho de equipe, conhecimento do assunto, clareza do assunto, uso correto da 
criatividade, sentirem-se donos do objetivo (motivação). Propõe uma atividade - o que 
deve ser feito? Deve ter um prazo (até quando?); Responsabilidade (por quem será feito?); 
por quanto? (quanto custará). A seguir passou aos departamentos a palavra sugerindo que 
cada um desse idéia de três atividades que gostariam de realizar e que os especificassem de 
acordo com o que havia sido dito - prazos, custos, etc. Deu tempo para que estas idéias 
fossem propostas. Após, com estas idéias em relevo para que todos pudessem tomar 



conhecimento, solicitou que cada diretor defendesse as propostas, o que foi feito. No 
interregno da elaboração das propostas falou o presidente à DE. Destacou: - 1)  Merhy 
Seba divulga plano de Comunicação Social através da FEB. Por ocasião da reunião do 
Conselho Região Sul da FEB, em São Paulo, fará exposição do plano. Para que possamos 
levar sugestão para enriquecimento do mesmo, para elaboração final de documento, 
propôs a data de 14.3.1993 para a reunião e sugeriu o sábado 13.3.1993 para a realização 
do Encontro Estadual Espírita de Comunicação Social. Todos concordaram; 2) Sugestão 
de um estudo sobre a família com o lançamento de um opúsculo que foi muito bem 
recebido pela FEB e outras federativas. Haverá o ano da família em 94 patrocinado pela 
FEB que coincidirá com uma programação idêntica patrocinada pela ONU. Em São 
Paulo, faremos de 93 o Ano da Família sob o patrocínio da USE; 3) Haverá portanto uma 
campanha sobre a família e espiritismo em escala  nacional.  Estamos  com  anteprojetos 
da realização;  4) Encontro de Educadores:  como feito  este ano  
para o próximo pretende-se também que este encontro discuta temas relativos a psicologia 
e pedagogia da educação que aliás foi muito bem aceito e recebido no meio espírita; 5) 
Creche Mário Barbosa - na semana passada a Prefeitura Municipal de São Paulo, sob a 
gestão da prefeita Luiza Erundina, inaugurou uma creche com o nome de Mário Barbosa, 
no bairro onde ele desenvolveu atividades quando esteve em São Paulo, bairro Parque 
Novo Mundo, ocasião em que a USE também se fez representar. Após estas informações 
e as justificativas por parte dos diretores de departamento de suas sugestões de trabalho 
para elaboração do plano final e em ainda considerando que nem todos os 
departamentos estavam presentes, foi a reunião suspensa para que na outra os demais 
departamentos pudessem apresentar suas sugestões. E como a hora também já ia 
adiantada encerrou-se nossos assuntos com uma prece. De tudo para constar lavrei a 
presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 9 de novembro de 1992. 
 
Assinatura (Evany Figueira)  3º secretário.  











Ata # 08 – 23 de novembro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 8ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 23 de novembro de 1992. Aos 
vinte e três dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20 hs em 
sua sede social à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, esteve reunida em caráter 
ordinário a DE/USE para mais uma reunião. Iniciou-se a mesma com a prece proferida 
pelo Aurélio, do Departamento do Livro. A seguir para continuar a exposição a respeito 
das atividades que estavam sendo projetadas para realização pelos departamentos passou-se 
a palavra ao companheiro Zanardi que continuou com sua exposição da reunião anterior. 
Mais alguns departamentos presentes, solicitou-se a eles também o registro das propostas 
conforme feito na reunião passada e que os mesmos argumentassem a favor das propostas, 
o que foi feito. Desta o companheiro Zanardi pôde retirar do conjunto de propostas 
apresentadas, anteriormente e hoje, ideias básicas para formação de um conjunto uniforme 
representando um esboço de plano de trabalho como se destacou, do geral apresentado 
pelos departamentos, mais ou menos umas cinco propostas; retirou-se as mais abrangentes 
para constar do plano de trabalho; as menores e mais pertinentes a cada departamento 
ficaram para serem executadas pelos próprios departamentos, posteriormente. Alguns 
destaques – o departamento do livro deseja que o estoque dos livros da distribuidora passe 
de 20.000 para 40.000 +/-, o que facilitaria em muito a elaboração de um plano de trabalho 
para a distribuidora  e  a auxiliaria  na montagem de FLEs, dando-lhe  assim toda uma 
infraestrutura. A editoração dos livros também deve ter um plano de trabalho previamente 
elaborado. Zanardi também observou quanto a infraestrutura a necessidade de tê-la para 
suporte nas realizações de cursos, encontros, confraternizações, etc., conforme o 
programado por vários departamentos. Embora nem todos detalhassem seus eventos, 
observou o companheiro Zanardi, que os eventos deveriam ter, provavelmente, uma data 
para início e outra +/- prevista para seu término; deveria ser proposto um custo a fim de 
serem obtidos os recursos para sua realização; de um modo geral deveria ser proposto 
também se após a data prevista para término, as tarefas se tornariam de caráter permanente; 
tudo isto em face de sua exposição anteriormente feita onde explicava modos de se elaborar 
plano de trabalho. A fim de evitar coincidência de datas entre as realizações dos vários 
departamentos eles deveriam destacar as prioridades de cada evento. Quanto a divulgação 
dos eventos deveria haver um plano geral para esta tarefa. Todavia os departamentos 
deveriam estar atentos a esta necessidade para que as realizações se coroassem de pleno 
êxito. Ainda quanto aos custos falaram Attílio e Carlos, enfocando de maneira objetiva as 
nossas precariedades no setor e a necessidade de um bom plano para superar estas 
deficiências. Quanto a Comunicação falou também o Evany observando que embora 
querendo fazê-la convenientemente, na maioria das vezes não o fazemos por não saber, 
outras por falta de recursos compatíveis. Neste caso a USE deveria centralizar em uma 
assessoria, semelhante providência o que talvez pudesse superar falhas de nossa parte. 
Zanardi com todos concordou dizendo que semelhante plano deveria pautar por uma boa 
racionalização para a sua execução. Semelhante estudo ainda voltará a pauta de nossos 
trabalhos. Dois assuntos extras foram abordados: a) pelo companheiro Cóscia que solicitou 
permissão para a feitura de um sorteio de um quadro ganho em doação pela USE cujo 
rendimento deveria ficar para a ampliação de nossa sede própria. Após os prós e contra o 
sorteio ficou aprovado que se fará a preço compatível para os 1.000 bilhetes que se 
imprimiria e seria distribuído na próxima reunião do CDE particularmente a quem o 
quisesse. Também se estudará os dizeres que constarão do bilhete; b) carta do Atílio 



solicitando licença por 40 dias – “A diretoria executiva da USE – Nesta – Prezados 
confrades – Paz em Jesus – Por motivo de viagem ao exterior venho, pela presente, solicitar 
aos confrades licença para afastar-me das funções de 1º Vice-Presidente por 40 dias a partir 
de 1º de dezembro p.f. – Fraternalmente – a) Atílio. Aceitou-se o pedido que será levado a 
conhecimento do CDE na próxima reunião. EXPEDIENTE – Recebidas – A) Ao Conselho 
Espírita Regional – 9ª região Anápolis, da FEEGO, convite para o I Seminário de 
Administração de Instituições Espíritas de 27 a 29.11.92; b) USED/ Santo Amaro – cópia 
de ata reunião ordinária; c) USED/Tucuruvi – comunica realização do 1º Encontro de CEs 
daquela região em 29.11.92 com programa; d) USEI/Lins cópia da ata da sua reunião de 
27.9.93 em que homenageou o Dr. Otávio Noronha Ribeiro desencarnado dia 9.9.92; e) 
USED/Casa Verde – convite para Encontro Fraterno em 5.12.92 c/programa; f) Sindicato 
dos Advogados do Estado de São Paulo – memo s/crise na justiça do trabalho com demora 
no julgamento de audiências/processos. Expedidas – a) circular de convocação – aos órgãos 
e patrocinadores do CDE de 13.12.92 (reunião que se realizará) e circular de convocação 
para posse do CA; b) para Vicente Gobi do CE Discípulo de Jesus/Araçatuba – indica o 
representante p/a inauguração do CE Maria Luzia de Almeida Rosa e o faz portador de 2 
livros edições USE como doação; c) para Juvanir Borges de Souza (da FEB) – envia relação 
de livros para ser recebido em doação e relatório de atividades da USE, para reunião de 
6.7.8/11/92 do CFN da FEB. Nada mais e como a hora já ia adiantada, encerrou-se a 
reunião. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por 
quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 23 de dezembro de 1992. 
 
A) Evany Figueira – 3º Secretário. 











Ata # 09 - 14 de dezembro de 1992 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 9ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 14 de dezembro de 1992. Aos 
quatorze dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e noventa e dois, às 20 hs, com 
a presença dos diretores que assinaram o livro próprio realizou a DE/USE mais uma 
reunião ordinária que teve por local a sua sede própria à Rua Gabriel Pizza, 433, Santana, 
São Paulo. A prece quem a fez, iniciando os trabalhos foi o Evany. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE – 1) Referiu-se a realização de reuniões em conjunto com órgãos do interior 
para tratar de diversos assuntos – sua dinamização, informações sobre os eventos da USE, 
integrá-los nas realizações de cursos sobre a família, etc.; divulgação do conteúdo do 8º 
Congresso, que eventualmente deveria ser feito com a presença conjunta de vários órgãos 
(lembrando para esta reunião o nome ZONAL como já realizado em épocas passadas). 
Todos estes assuntos foram tratados ontem, dia 13, nas reuniões do CDE e CA; 2)Quanto 
aos anais do 8º Congresso, informou que Ribeirão Preto fará a remessa direta aos 
interessados e quanto as demais federativas ficará conosco a responsabilidade da remessa. 
O custo de sua edição ficou +/- em quatro milhões de cruzeiros e que mesmo assim parece 
ter sobrado algum dinheiro, com a arrecadação superando as despesas. EXPEDIENTE – 
recebidas – 1) do CE Ismênia de Jesus – seu boletim informativo ano II, nº 24, dez/92; 2) 
do CE Francisco de Assis/Itaboraí (RJ) deseja boas festas; 3) Abrigo da Velhice 
Desamparada/ Assoc. Espírita Beneficente Sr. Adolfo Bezerra de Menezes (SP) sua lista de 
Natal/92, para arrecadação de fundos; 4) do Governo do Estado de São Paulo convite para 
a cerimônia de inauguração da sede permanente do Parlamento Latino Americano no 
Memorial da América Latina, dia 11.12.92. DIVERSOS – 1)Levantou-se uma premissa 
quanto ao USO de nosso micro computador. Quem deve usá-lo e quem seria o responsável 
por ele. Como tem muita gente usando-o indevidamente, considerou que a secretaria seria 
a responsável, ficando a cargo do secretário geral tomar conta do mesmo, autorizando 
pessoas a usá-lo; 2) Observou-se que em março teremos duas reuniões concomitantes – uma 
do CR e outra das regional sul da FEB. Como parece que não haverá interferência de uma 
com outra (devendo a participação ser de pessoas diferentes) ficou mantida as duas para a 
mesma data; 3) Pauta para a reunião do CA – entre outros assuntos considerar a apreciação 
e aprovação dos regimentos internos dos órgãos; 4) Para a reunião dos departamentos em 
janeiro – pedir uma definição a respeito de que os mesmos continuariam como 
departamentos ou passariam a assessorias. Já foi elaborado pauta dos assuntos, para a 
reunião, conforme proposta pelos departamentos: 5) Estatutos da USE – os novos estão 
sendo distribuídos aos órgãos; quem desejar mais poderá comprar na livraria; 6) Ainda o 
plano geral de atividades da USE – as propostas estão sendo coordenadas pelo Zanardi e 
na próxima reunião da DE dia 11.1.93, com os departamentos presentes deverá ser 
destacado definitivamente as prioridades de trabalho de cada um: 7) Perguntou-se se os 
bens da USE eram inventariados. Como a resposta foi negativa, solicitou-se que se pudesse 
fazer isso com registro em livro próprio. Assim o sr. Cóscia poderia ficar mais seguro quanto 
ao patrimônio da USE (embora ele ficando com mais responsabilidade ficaria com mais 
segurança para o seu trabalho); 8) Como o Amélio deverá deixar o departamento do livro, 
este indicou o sr. Carlos Augusto Krepsk para substituí-lo. Esta informação foi dada na 
reunião do CDE de ontem. A diretoria embora considerando indevido semelhante 
encaminhamento, considerou aquela pessoa com credenciais para o departamento, 
confirmando-o. Ainda se trocaram ideias a respeito dos eventos da USE, das atividades do 
CA e CDE ontem realizadas em face das reuniões havidas. Encerramos nossa reunião com 



uma prece, sem antes a todos desejarem feliz natal e próspero ano novo. De tudo para 
constar lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será por quem de direito 
assinada. 
 
São Paulo 14 de dezembro de 1992. 
 
(Evany Figueira) – 3º secretário. 
 








