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Ata # 223 - 13 de junho de 1993 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 223ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE. Aos treze dias 
do mês de junho de hum mil, novecentos e noventa e três, às 09h00, em segunda 
convocação, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da USE, em sua sede social – Rua 
Dr. Gabriel Piza, 433, nesta Capital de São Paulo. Presentes os Diretores, Conselheiros e 
convidados que assinaram o “Registro de Presenças”. Iniciando a reunião o presidente da 
USE, Sr. Antonio Cesar Perri de Carvalho, explicou que a pauta do dia foi programada 
para duas etapas, sendo que na primeira haverá uma comemoração do 46º aniversário da 
USE, ficando a segunda etapa para discussão dos assuntos deliberativos. A seguir convidou 
para formar a mesa os companheiros: Dr. Ary Lex, conferencista e fundador da USE; Sr. 
Altivo Ferreira, antigo colaborador da USE e atual vice-presidente da Federação Espírita  
Brasileira; Sr. Teodoro Lausi Sacco, presidente da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo; Sr. José Simões dos Santos Júnior, representante da Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém; Sr. José da Silva Bueno, representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo 
e os componentes da DE da USE. Após a prece inicial proferida pelo Sr. Attílio Campanini, 
o Sr. Antonio César fez a apresentação do Dr. Ary Lex, lembrando a todos que o mesmo 
participou ativamente da USE, sendo um grande colaborador, tendo participado também 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, do Instituto Espírita de Educação e da 
Associação Médico-Espírita do Estado de São Paulo. Com a palavra o Dr. Ary Lex fez uma 
explanação amorável e emocionada. Dizendo que tomou parte no Conselho Deliberativo 
Estadual que deliberou a criação de um único órgão para unificar as Casas Espíritas do 
estado de São Paulo. Que com grande satisfação revê neste dia tantos amigos. Falou sobre 
os motivos que levaram à criação da USE, logo de início denominada União Social Espírita 
e posteriormente União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Lembrou o nome 
de grandes batalhadores e defensores da unificação das entidades federativas espíritas do 
estado de São Paulo, como: Luiz Monteiro de Barros, Godoy Paiva, Emílio Manso Vieira, 
Fausto Lex, Carlos Jordão da Silva, Eurípedes de Castro, Edgard Armond e muitos outros. 
Disse sobre a tese extraordinariamente bem concatenada proposta pelo Cte. Edgard 
Armond e aprovada no I Congresso Espírita do Estado de São Paulo, dando origem à 
estrutura da USE. Enfatizou que o plano espiritual mais do que nunca esteve presente 
naquela ocasião. Mensagens de apoio vieram através de médiuns de lugares longínquos. O 
Movimento estava em curso. Enalteceu o trabalho da USE que nunca impõe práticas nem 
regras, mas estuda maduramente as tarefas dos Centros Espíritas e propõe roteiros, 
conselhos e recomendações, através do seu jornal e outras publicações sempre voltados ao 
dirigente espírita , bem como com encontros e visitas aos diversos órgãos do estado, sempre 
pugnando pela pureza doutrinária. Conclamou os espíritas do estado de São Paulo para a 
unificação cada vez mais ativa e mais presente, colaborando assim para a implantação do 
mundo melhor que se avizinha. Ao término de sua explanação o Dr. Ary Lex foi vivamente 
aplaudido. O Sr. César agradeceu, dizendo que esse retrospecto histórico foi muito 
significativo. Na sequência houve o lançamento da segunda edição do livro “Dirigentes de 
Sessões e Práticas Espíritas”, de Emílio Manso Vieira. O presidente lembra que esse 
companheiro foi fundador da USE, fazendo parte da sua primeira diretoria executiva; que 
foi também fundador do Instituto Espírita de Educação e participou ativamente da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, sendo amigo pessoal do Dr. Ary Lex. Após 
passar às mãos do Dr. Ary o livro nº 1, solicita ao mesmo que autografe outros exemplares 
para os demais representantes da mesa. Em continuação, o Presidente pede licença para 



 

 

desfazer a mesa a fim de, integrando ainda a parte comemorativa da reunião, apresentar, 
através do retroprojetor, fatos lembrados pelo Dr. Ary Lex e outros relativos ao início do 
movimento espírita de unificação, nas pessoas de Anália Franco, Batuíra, Cairbar Schutel 
e outros. Houve também, apresentação de dados estatísticos referentes ao crescimento 
significativo de Centros Espíritas no interior do estado. Esses dados serão publicados no 
número de julho/agosto do jornal “Dirigente Espírita”. Prosseguindo, o Sr. César 
incentivou todos os dirigentes à que se preocupem com um planejamento estratégico no 
Centro Espírita, pois o Movimento está em nossas mãos, havendo necessidade urgente de 
maior união entre as Casas Espíritas. Adentrando-se no item 4 da pauta, orientou sobre o 
emprego das publicações da USE, afirmando que no segundo semestre deste ano haverá 
lançamentos e reedições, lembrando que a linha editorial da USE é voltada inteiramente 
ao dirigente espírita. Deu ênfase à necessidade dos órgãos se inteirarem rapidamente das 
programações e eventos do Movimento não deixando engavetadas as propostas recebidas. 
Disse que por ocasião da próxima reunião do CA, em 12/09/93, haverá um Curso para 
Dirigentes de Órgãos da USE, podendo participar representantes do CA, do CDE, da DE 
e de todos os órgãos da USE. Em seguida lançou o programa “Ação em Todas as Frentes”, 
caracterizando o 46º aniversário da USE. Ainda sobre o item 4 da pauta o Sr. Luiz Alberto 
Zanardi apresenta a atual organização dos órgãos da USE, falando sobre as atividades dos 
mesmos. O Sr. Ivan René Franzolin fala a respeito dos obstáculos encontrados na área da 
comunicação, fazendo um apelo aos órgãos para que se dediquem mais ao assunto. 
Passando-se ao item 5 da pauta: “Discussão e aprovação da Ata da reunião anterior”, o Sr. 
André Luiz Galembeck disse haver incoerência na ata anterior, pois não foi colocado o 
nome completo de alguns representantes de órgãos; disse também que na folha 46ª verso, 
6ª linha, onde se lê imposto sindical o correto é “contribuição confederativa a favor do 
Sindhosp”. Com as ressalvas acima a citada ata foi aprovada. No item 6 da pauta 
“Expediente da Secretaria” o Sr. César deu algumas informações sobre a reunião do 
Conselho Federativo Nacional – Comissão Regional Sul que se reuniu em Porto Alegre 
nos dias 1 e 2 de maio último. Estiveram presentes nessa reunião vários representantes da 
USE que colaboravam na monitoria de diversos estudos ali realizados. Informou ainda que 
foi difundida na reunião do CFN de novembro último, em Brasília, a “Campanha da 
Família” a ser lançada em 1994 e que o tema para a próxima reunião do CFN poderá ser 
“Serviço Assistencial Espírita”. A secretaria informa que foi criado em São Paulo, no bairro 
de Santana o “Espaço Espírita”,  com a inauguração da primeira Banca do Livro Espírita 
da região metropolitana de São Paulo; que recebemos da Federação do Estado da Bahia 
convite para o VIII Congresso Estadual da Bahia a ser realizado entre os dias 12 e 15 de 
novembro próximo, com o tema “O Espiritismo e os Problemas Humanos”, com base em 
livro editado pela USE. Item 7 – “Assuntos Deliberativos”: 7.1 – Definição dos Encontros 
Regionais: conforme deliberado na reunião do CDE de 13/12/92, no segundo semestre 
de 1993 seriam efetuados 6 Encontros Zonais para avaliação do tema central do VIII 
Congresso Estadual de Espiritismo “Dimensão Cósmica do Centro Espírita” e preparativos 
para o IX Congresso Estadual de Espiritismo do Estado de São Paulo. Após diversas 
manifestações a respeito de datas, horários e cidades ficou definido que esses encontros 
serão efetuados em 8 regiões e escalonados em duas datas, conforme segue: dia 26/09/93 
nas regiões de Jales, Taubaté e Promissão, e dia 03/10/93 nas regiões de Franca, Campinas, 
Bauru, São Vicente e Santo Anastácio, todos com início às 09 horas e término às 15 horas. 
A infraestrutura e divulgação dos mesmos estarão a cargo das Regionais e a programação a 
cargo da DE da USE. Os coordenadores e expositores serão alguns dos componentes do 
VIII Congresso e outros colaboradores. O representante de São José do  



 

 

Rio Preto informa que foi marcada uma reciclagem do VIII Congresso naquela cidade, para 
o dia 20/06/93; disse que o cartaz para divulgação da mesma ficou muito bem feito e se 
propôs a confeccionar os cartazes para as outras regiões. Item 7.2 – “Definição da cidade-
sede do IX Congresso”: houve várias manifestações dos representantes de Santos, São 
Vicente, São Paulo e de outros companheiros, chegando-se, por maioria de votos, à 
conclusão de que o IX Congresso seja realizado na capital de São Paulo, nos dias 29/30 de 
abril a 1º de maio de 1995. Na sequência o Sr. José Antonio Luiz Balieiro pede a palavra e 
enaltece o esforço pessoal dos companheiros Srs. Edgar Nicolino Alves, representante de 
São Vicente e José C. Abreu, representante de Santos, que se dedicaram arduamente para 
levar o IX Congresso até a Baixada Santista; ambos reconheceram porém que não haveria 
condições por falta de apoio total da região; sugere que os companheiros de Santos e São 
Vicente se integrem no trabalho com os Useanos de São Paulo para a realização do próximo 
Congresso Estadual de Espiritismo. Item 8 – “Palavra aos órgãos”: Sr. César comunica que 
na próxima reunião do CDE em dezembro, será formada uma comissão para andamento 
dos assuntos relacionados ao IX Congresso, inclusive temário. O representante de Jales 
informa que os companheiros daquela cidade ficaram muito surpresos com uma ação 
popular movida contra as Bancas de Livros Espíritas da cidade, culminando na não 
concessão, pelo Juiz, de liminar para o funcionamento das bancas: que o mérito será julgado 
dentro de pouco tempo; solicita às regiões que possuam Bancas de Livros Espíritas enviarem 
documento que demonstre haver tais bancas em suas cidades, através do Fax (0176) 32-
1921 – Delegacia Seccional de Jales, à atenção do Sr. Luiz Carlos. O representante de Jaú 
informa que nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de junho/93 foi realizado um Curso de Parapsicologia 
e Psicobiofísica naquela cidade, pelo Prof. Henrique Rodrigues, de Belo Horizonte - MG, 
que teve muita repercussão; que no dia 31/07/93 irão realizar o II Mini Congresso da 
região, na cidade de Dois Córregos. Jundiaí: a representante do Lar Anália Franco informa 
que aquela Casa sediou a 2ª fase do I Encontro Estadual de Educadores, dias 10, 11 e 12 
de junho, a qual foi muito produtiva; aproveita para divulgar a venda de cartões postais 
cuja renda destina-se a subsidiar a manutenção do Lar. Assessoria de Comunicações: 
informa que esteve em Campinas onde encontrou grande apoio para instalar a Assessoria 
de Comunicações da USE Regional Campinas; oferece a todo estado a assistência dessa 
assessoria para a implantação e desenvolvimento desse trabalho nos órgãos da USE. 
Tatuapé: seu representante falou sobre o I Encontro da Família Espírita daquela região, 
realizado no dia 30/05/93, com o tema: “Viver em Família”; informou ainda que no dia 
26 de junho será iniciada a Jornada Espírita com o tema: “História do Espiritismo”. Tupã: 
seu representante informa que realizarão no dia 25 de julho, na cidade de Garça, o “VII 
Encontro de Dirigentes de Sessões e Dirigentes Espíritas” daquela região. Ribeirão Preto: 
seu representante conclama as Sociedades Espíritas a recolherem as contribuições sociais 
para a USE, dizendo que em sua cidade fizeram uma campanha “Noite de Teatro”, que 
resultou na contribuição de 30 sociedades unidas, às quais coube também parte da 
arrecadação; informa que, de 10 a 17 de julho, será realizada a 20ª Feira do Livro Espírita 
de Ribeirão Preto; falou também sobre o lançamento do livro de Teodoro José Papa “Rumo 
à Damasco”. São Vicente: realizaram em 26 de junho no Centro Espírita Paulo e Estevão, 
a III Mostra de Arte Espírita, pelo Deptº. de Artes Cênicas da FEESP; informa que se 
iniciou no ano passado o funcionamento de seu Deptº. de Educação que já começou a criar 
rumos, tendo sido montado um quadro de assessores que está atuando em quatro colégios 
da região levando assuntos sobre a moral e a família, com excelentes resultados que está 
havendo frequência constante dos alunos nas citadas aulas; na área da comunicação 
informa que o jornal “A Voz do Espírito” publicou artigo onde consta que o movimento 



 

 

espírita está decadente na Baixada Santista; irão responder com um resumo dos três últimos 
anos de atividades na região. FEESP: sua representante parabeniza a USE pela passagem de 
seu 46º aniversário e faz convite para o “Simpósio sobre Educação Mediúnica” a ser 
realizado no dia 25 de julho das 8h30 às 17h30. Sorocaba saúda os companheiros da USE 
pela passagem de seu aniversário, dizendo que Sorocaba já estava atuante nos primeiros 
tempos da USE; fala sobre a comunicação na Casa Espírita proclamando o compromisso 
de todos para com a Doutrina; comunica que a USE Sorocaba será informatizada; que em 
julho farão uma “Campanha das Obras Básicas”, quando reeditarão o cartaz “Comece pelo 
Começo”; que irão setorizar o estudo da Doutrina na cidade, unindo entre três e quatro 
sociedades para a realização de cursos. USEERJ: o Sr. Jorge Leal da Silveira, representante 
da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, usando a palavra agradeceu 
pelos momentos de alegria a aprendizado vividos em Jundiaí na 2ª fase do I Encontro 
Estadual de Educadores e parabenizou a USE pela passagem de seu aniversário. Casa Verde: 
seu representante agradece a oportunidade de estar mais este ano nas fileiras da USE, 
deixando seus votos de trabalho e união entre todos. Guarulhos informa que promoveram 
o 7º Encontro da Família Espírita de Guarulhos, no dia 6 de junho quando estiveram 
presentes aproximadamente 500 pessoas entre adultos e crianças, tendo o encontro 
contado com a coordenação de 16 especialistas entre médicos, psicólogos e pedagogos, com 
o temário: “Educação Sexual - Lar ou Escola?”; em agosto próximo realizarão a 22ª Semana 
Espírita. Deptº. de Serviço Social: enfatiza a importância do próximo evento a ser 
promovido por esse departamento, o “Encontro de Trabalhadores em Creches Espíritas”, 
nos dias 14 e 15 de agosto próximo, no Lar Escola Emmanuel, que caracteriza uma das 
creches modelo em São Paulo; anuncia que entre o 2º semestre/93 e o primeiro/94 
organizará trabalhos a níveis regionais, discutirá na reunião do C.A. sobre a forma de 
realização desses encontros e divisão das regiões. Esgotados os assuntos o Presidente deu 
por encerrada a reunião, convidando a 2ª Secretária para que fizesse a prece final. 
 
Secretaria, 13 de junho de 1993. Dilma Crotti. 
 
Assinaturas 
 
 





















 

 

Ata # 224 – 12 de dezembro de 1993 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 224ª Reunião Geral Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE. Aos 
doze dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e noventa e três, às 9h00, em 
segunda convocação, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da USE, em sua sede 
social, na rua Dr. Gabriel Piza nº 433, nesta Capital de São Paulo. Presentes os Diretores, 
Conselheiros e convidados cujas assinaturas encontram-se no “Registro de Presenças”. A 
reunião foi iniciada com prece proferida pela 2ª secretária. Com a palavra o presidente da 
USE, Sr. Antonio César Perri de Carvalho informa: que, por ocasião do último Conselho 
Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, realizado em Brasília, nos dias 5 a 7 
de novembro último, foi aprovada a campanha “Viver em Família” a ser implementada em 
todo em todo o território nacional em 1994; que no dia 8 de novembro, às 16h00, tanto a 
campanha Viver em Família como a Em Defesa da Vida (contra a pena de morte, aborto, 
eutanásia e suicídio) formulada pela FEB, foram pública e oficialmente lançadas no 
Auditório Petrônio Portela do Senado Federal em Brasília, com a presença de Divaldo 
Pereira Franco e de dirigentes das Federativas Estaduais, parlamentares e numeroso 
público; que, nesse mesmo dia, o presidente da FEB manteve audiência com a presidência 
da República para esclarecimentos sobre as situações criadas pelas Resoluções da CNSS e 
entrega de um dossiê que aponta para a inconstitucionalidade das mesmas; que, se 
necessário, a FEB poderá entrar com ação judicial em nome de todas Federativas Estaduais; 
que o tema para o próximo CFN, por proposta da USE será Serviço Assistencial Espírita: 
Fundamentos Filosóficos Doutrinários; que foi enviado para a FEB um Relatório das Ações 
em nível Estadual da Diretoria Executiva e dos Departamentos da USE, no período de 
novembro/92 a novembro/93, cuja cópia será entregue aos órgãos a reunião do CA de 
hoje. A seguir, para registrar o lançamento da nova publicação da USE, entregou um 
volume do opúsculo Direção de Órgãos de Unificação ao representante que chegou em 
primeiro lugar à sede da USE no dia de hoje, o Sr. Lair Alves Moreira, representante de 
Lins. O Sr. César teceu ainda algumas considerações sobre o 8º Congresso Estadual de 
Espiritismo falando dos Encontros Regionais com a difusão dos Anais daquele Congresso 
e das coletas de sugestões para o 9º Congresso, enfatizando que o 8º Congresso conseguiu 
seus objetivos, sua finalidade foi cumprida. Passando-se ao item 2 da pauta a ata da reunião 
anterior foi aprovada sem emendas. Item 3 – Expediente da Secretaria: carta da USE 
Intermunicipal de Jaú, apresentando o Sr. Moacir Luiz Cucielo que irá representar o órgão 
neste C.D.E. (com direito a palavra mas sem direito a voto); carta da USE  Intermunicipal 
de Presidente Venceslau anexando seu Estatuto registrado em Cartório;  carta da USE 
Intermunicipal de Adamantina sugerindo temas para o IX Congresso Estadual de 
Espiritismo; idem, idem, das USEs  Intermunicipal de Tupã e Regional de Marília; carta 
da Comissão Provisória da USE Regional de Bauru propondo a criação da USE Regional 
de Jaú. Item 4 – Tesouraria: prestadas informações gerais sobre o movimento financeiro da 
USE. Item 5 – Assuntos Deliberativos – 5.1 Campanha Viver em Família: com a palavra a 
Sra. Célia Maria Rey de Carvalho que sintetizou os planos traçados na reunião do dia 11 
de dezembro, quando estiveram representados 18 órgãos num total de 35 pessoas, ficando 
formada a comissão que cuidará dos rumos da campanha. Seu lançamento se dará no dia 
29 de janeiro/94, com palestra de Divaldo Pereira Franco no Centro Espírita Nosso Lar, 
em Santana, nesta Capital, às 20h00. No dia 30, domingo, o Seminário terá seu 
desenvolvimento no período das 8h30 às 17h00, primeiramente com uma entrevista de 
Divaldo e, em seguida, com a abordagem de diversos temas relacionados com o assunto, 



 

 

dirigidos aos seminaristas/multiplicadores  da campanha. A FEESP contribuirá com o 
lançamento da campanha oferecendo seu Coral. Item 5.2 – Constituição da Comissão 
Eleitoral para eleições da DE em 1994: com a palavra o Sr. Joaquim Soares leu o Regimento 
da Comissão Eleitoral onde consta que a mesma deve ser formada por, no mínimo, 3 
membros e, no máximo, 5 membros: sugere, por experiência anterior, que a Comissão seja 
formada por 3 membros. Submetido ao plenário ficou aprovado por unanimidade que a 
Comissão Eleitoral seja formada por 3 membros, sendo os eleitos: Carlos Teixeira Ramos, 
Joaquim Soares e José Izuíno da Silva. Item 5.4 – IX Congresso Estadual de Espiritismo: 
definição da Comissão Organizadora e do Tema Central: eleita por unanimidade e 
empossada nesta data a Comissão Organizadora do IX Congresso Estadual de Espiritismo, 
que ficou constituída pelos Srs.: Antonio César Perri de Carvalho e Carlos Teixeira Ramos, 
da DE da USE; Waldemar Fabris, da USE Regional São Paulo; Merhy Seba, da USE 
Intermunicipal Ribeirão Preto; José da Conceição Abreu, da USE Intermunicipal de 
Santos; Orson Peter Carrara, da USE Intermunicipal de Jaú; Marília Silva Alves de Castro, 
da Liga Espírita do Estado de São Paulo; Julia Nezu de Oliveira, da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo e José Simões dos Santos Jr., da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Sr. 
César expõe que serão criadas subcomissões pois trata-se de um trabalho vultuoso e 
esperamos contar com o concurso dos companheiros dos diversos órgãos da USE, bem 
como da FEESP, da Liga Espírita e da Sinagoga Espírita. A seguir vários representantes de 
órgãos se manifestaram, inclusive por cartas já mencionadas no expediente da secretaria, 
com a sugestão de diversos temas. O Sr. César também apresentou uma proposta conjunta 
de membros da DE da USE e com assessoria do Sr. Merhy Seba, onde são agrupados os 32 
temas recolhidos das regiões por ocasião dos Encontros Regionais, tendo como tema 
central: “O Espiritismo no Pensamento e na Ação”. Os subtemas seriam apresentados em 
módulos dirigidos ao público e módulos específicos dirigidos aos dirigentes e trabalhadores 
das Casas Espíritas, na seguinte forma: Módulo I – O INDIVIDUO (público): _ O Homem 
Integral. _ O espírito. _ Conhece-te a ti mesmo. _ Preparativos para o 3º Milênio. _ Vida 
após a morte. _ Porquê o Espiritismo. _ Espiritismo e Educação. _Dogmas e Preconceitos. 
_ A mediunidade. Módulo II – O LAR ESPÍRITA (público): _ A Família. _ O Centro 
Espírita e a família. _ O universo da família. Módulo III – A SOCIEDADE HUMANA 
(público): _ O Espiritismo e os problemas humanos. _ A Prática do Evangelho na prática. 
_ O espírita na sociedade. _ Centro Espírita – célula máter do movimento. _ Seleção de 
livros. _ Arte o movimento. _ Mediunidade e tecnologia. _ Trabalho, solidariedade e 
tolerância. Módulo IV – O CENTRO ESPÍRITA (só para dirigentes e colaboradores): - 
Organização e funcionamento do Centro Espírita. _ Finanças do Centro Espírita. _ 
Estudos Sistematizados. _ Preparação e desenvolvimento dos trabalhos mediúnicos. _ 
Educação dos dirigentes – revendo conceitos. _ Formação do dirigente. – O Centro Espírita 
como meio de educação das futuras gerações. Estrutura do Centro Espírita: sessões, cursos, 
assistência social, administração e divulgação. Exposta essa proposta da DE da USE outras 
sugestões foram feitas para inclusão de temas oportunos, nos módulos, tais como: Módulo 
I – O indivíduo: dar ênfase ao aspecto transcendental – ao ser interexistencial. Módulo II 
– O Lar Espírita: Avaliação do Ano Internacional da Família; A Família Espírita; O 
dirigente e o trabalhador espírita e sua família. Módulo IV – O Centro Espírita: O Centro 
Espírita como mediador da qualidade nas relações sociais; Democracia e participação no 
Centro Espírita. No parecer do Sr. Cyro Fumagalli, de Campinas, poderia ser acrescentada 
a palavra VONTADE no tema central, que ficaria assim: “O Espiritismo no Pensamento, 
na Vontade e na Ação”. Sr. Merhy Seba assevera que o objetivo do tema é: 1) reafirmar a 
base do pensamento espírita nas instituições espíritas; 2) repensar a ação das instituições 



 

 

espíritas perante os novos tempos. O Sr. Wilson Garcia, de São Paulo, argumenta que a 
síntese da frase é mais forte, tem mais impacto. Findas as manifestações o Sr. César 
submeteu as propostas ao plenário: 1ª) proposta de aprovação dos módulos (bloco central), 
sem prejuízo de algumas emendas, destaques, etc. Aprovada por unanimidade. 2ª) Proposta 
de se colocar a palavra VONTADE no tema central. Não aprovada. 3ª) Proposta de se 
interagir o conceito VONTADE nos subtemas dos módulos. Aprovada por maioria. 4ª) 
Proposta de se colocar o aspecto transcendental – ser interexistencial nos subtemas. 
Aprovada. 5ª) Proposta de se encaixar os três subtemas retro mencionados no módulo II – 
O Lar Espírita. Aprovada. 6ª) Proposta de se encaixar os dois temas mencionados no 
módulo IV – O Centro Espírita. Aprovada. Usando a palavra o Sr. Joaquim Soares propõe 
que o CDE delegue poderes ao CA, no mês de março, para aprovação dos assuntos relativos 
ao IX Congresso levantados pela Comissão Organizadora, face ao caráter específico do 
CDE de julho/94 (eleição da DE da USE); e que, nas prévias do IX Congresso os assuntos 
a serem tratados façam parte do temário dos módulos do Congresso. Propostas aprovadas 
por unanimidade. Neste momento o Sr. Cesar informa que o CDE de hoje está composto 
por 81 pessoas representantes de 33 órgãos da USE e 3 sociedades inicialmente 
patrocinadoras: FEESP, Liga Espírita e Sinagoga Espírita. Item 5.5 – Criação da USE 
Regional de Jaú: conforme carta da Comissão Provisória da USE Regional de Bauru, foi 
submetida ao plenário a proposta de criação da USE Regional de Jaú, que, 
estatutariamente, pode ser legalmente constituída pois já consta naquela região com as 
USEs Intermunicipais de Barra Bonita, Brotas e Jaú. Usando a palavra, o Sr. Moacir Luiz 
Cucielo, representante eventual de Jaú, diz que a região está bastante ativa e justifica a 
criação de uma USE Regional. Vários Conselheiros se manifestaram a favor e, posto o 
assunto em votação, foi aprovada por unanimidade a criação  da USE Regional de Jaú, que 
será constituída pelas USEs Intermunicipais: Jaú (com as cidades de Jaú, Bariri, Itapuí, 
Bocaina, Boracéia e Itaju); Barra Bonita (com as cidades de Barra Bonita, Dois Córregos, 
Mineiros do Tietê e Igaraçu do Tietê) e Brotas (com as cidades de Brotas e Torrinha). Item 
6 – palavra aos órgãos: Sr. Wilson Garcia, representante da AJE-SP, informa sobre o 
Simpósio Paulista de Comunicação Espírita a ser realizado nos dias 22 a 24 de abril/94, 
com o apoio da USE, da Rádio Boa Nova de Guarulhos e outros órgãos espíritas. Disse 
que as informações gerais sobre o temário, local, horário e ficha de inscrição, etc, virão 
como encarte no jornal Dirigente Espírita de janeiro – fevereiro/94. Sr. Eder Favaro solicita 
noticias para a Rádio Boa Nova de Guarulhos e para o jornal Dirigente Espírita, que 
deverão ser encaminhados com bastante antecedência. Sra. Marília de Castro fala sobre os 
cinco anos de publicação do periódico infantil Meu Jornalzinho, argumentando que nos 
primeiros anos foi inteiramente voltado ao público infantil; que esse público tornando-se 
inevitavelmente adolescente vinha perdendo o interesse pelo jornal; para sanar essa 
irregularidade as matérias agora estão sendo dirigidas também ao público adolescente, 
tendo sido já publicadas entrevistas com o Tande e Moacyr Camargo, em edições 
subsequentes. Sr. Osvaldo Magro Filho informa que a região de Araçatuba está bastante 
ativa e que, tanto a USE Regional como a Municipal possuem sede própria, com 
funcionamento de Coral, Biblioteca e Videotecas espíritas. Sr. Edvaldo Miranda, de 
Guaianazes, informa que concluíram um Curso para Expositores Espíritas pretendendo 
realizar reciclagem no final do ano; que enviaram documentação relativa à campanha A 
Favor da Vida ao Deputado Maurici Mariano. Sr. Luiz Carlos Barros Costa, de Jales, traz 
assunto ventilado no CDE anterior, quanto à Banca de Livros Espíritas “sub judice” 
naquela cidade, concluindo: foi impetrada uma ação popular contra a construção da banca, 
pelos motivos seguintes: a) destruía o meio ambiente (parcial); b) era um precedente 



 

 

perigoso e c) era um mal arquitetonicamente. A juíza, na sua sentença, torna carente a ação 
popular. Aguarda-se agora a autorização da Prefeitura Municipal para, ao invés de ser 
construída, seja instalada uma banca metálica (para não polemizar com os que foram contra 
a construção de alvenaria, se bem que a Justiça a legalizou). Sr. Antonio Tonin, de Osasco, 
informa que aquela USE está trabalhando com a colaboração de representante da FEESP 
naquela cidade, onde o próximo evento será em abril/94, com a Semana de Espiritismo. 
Sr. Allan Kardec P. Veloso, de Itanhaém, informa que em 1994 aquela USE deverá ter sua 
sede própria; que em 8 e 9 de janeiro próximo serão realizadas duas peças teatrais 
“Lembranças de Outras Vidas” (uma para o público adulto e outra para o público infantil); 
que foi criada a LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, que irá dispor de verbas federais 
e estaduais a serem encaminhadas à obras assistenciais, sugere que os espíritas participem 
nas discussões. Sr. Miguel de Pier, de Tupã, informa que as reuniões daquela USE foram 
reprogramadas ficando agora reservados 45 minutos para estudo do livro Subsídios para 
Atividades Doutrinárias, gerando grande conscientização dos dirigentes de Centros 
Espíritas; que a USE Regional de Marília irá realizar o 7º Encontro de Dirigentes de Sessões 
e Dirigentes Espíritas. Sr. Antonio Carlos Tomás de Aquino da USE Distrital de Freguesia 
do Ó informa que em 28 de novembro realizaram o 6º Encontro da Família com a presença 
de 320 participantes, sendo 80 só de trabalhadores. Sr. Balieiro, de Ribeirão Preto, informa 
sobre a CONRESP – Confraternização Regional, a ser realizada nos feriados do 
Carnaval/94. Sr. Dorvanil Ferreira Cardoso, de Bebedouro, enfatiza a necessidade de uma 
Promoção Social onde o Centro Espírita promova a família de maneira global, para ajustá-
la na Sociedade, com acompanhamento posterior. Sr. Edgar N. Alves, de São Vicente, 
divulga o BIMESV – Boletim Informativo do Movimento Espírita de São Vicente, que 
circulará em todas as Casas Espíritas da região, objetivando promover todos os eventos e 
sua integração. Sr. Paulo Ribeiro, de Pinheiros, lembra que em 1994 estará transcorrendo 
o 130º ano de lançamento do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, 
e sugere que os órgãos promovam palestras e semanas espíritas com temas sobre o citado 
livro. Sr. Gabriel de Oliveira Pinto, de Itapeva, fala sobre o Encontro de Dirigentes e 
Encontros Mediúnicos realizados naquela região. Sr. Lourenço Rendesi Jr., de Santana, 
noticia sobre o espaço Espírita com Banca do Livro Espírita que foi muito bem recebido 
na região e está dando ótimos resultados. Esgotados os assuntos o Sr. César convidou o Sr. 
Teodoro Lausi Sacco, presidente da FEESP, para proferir a prece de encerramento. 
 
Secretaria, 12 de dezembro de 1993. 
 
Assinaturas  
 




















