
1993
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

11 e 25 de Janeiro
08 de Fevereiro

08 e 22 de Março
12 e 26 de Abril
10 e 24 de Maio

28 de Junho
12 e 26 de Julho

09 e 23 de Agosto
13 e 27 de Setembro

18 de Outubro
22 de Novembro
13 de Dezembro



Ata # 10 – 11 de janeiro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 10ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 11 de janeiro de 1993. Aos onze 
dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e três, às 20:00 hs, em sua sede 
social à Rua Doutor Gabriel Pizza nº 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE  mais 
uma reunião ordinária, com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio.  Com 
a prece feita por Delma, iniciou-se a reunião. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 
informou:1) O Balieiro, de Ribeirão Preto, trouxe os anais do 8º Congresso – já foram 
feitas as distribuições pertinentes; as sobras, +/- 100, estão na livraria para serem vendidas; 
Nestor João Masotti já levou os de Brasília e alguns outros que ele poderá distribuir; 2) em 
Araçatuba foi inaugurada a USE/VIDEO para venda e aluguel de vídeo espírita; 
considerou como uma ideia interessante esta iniciativa; 3) Wilson Garcia sugere, e será 
estudado, a reedição do livro de Emílio Manso Vieira “ Manual de dirigentes de sessões e 
práticas espíritas”, edição LAKE de 1967; segundo informações, a LAKE autoriza uma 
reedição por parte da USE; 4) o Correio Fraterno do ABC traz uma notícia a respeito da 
reativação da UNIMESAN (União Intermunicipal Espírita de Santo André) em sua edição 
de janeiro/93. Como a entidade tem estatuto registrado de longa data e o mesmo estar em 
desacordo com muitos preceitos alterados ao longo do tempo, e também recebemos carta 
com esta informação, a Secretaria/USE já escreveu carta a mesma esclarecendo-a sobre estes 
pormenores; 5) Companheiros da DE e ligados a USER/S. Paulo acham que o 9º 
Congresso Estadual Espírita deve ser realizado na cidade de S. Paulo e irão insistir junto a 
este órgão pela realização; servirá também para sua dinamização, para um processo de 
comunicação mais abrangente do órgão, para uma arregimentação mais adequada de 
trabalhadores e, talvez, para uma racionalização melhor de seus trabalhos; 6) O Carlos 
aproveitou o encaminhamento destas informações e esclareceu que o Balieiro fez o acerto 
definitivo das despesas do 8º Congresso. Registrou a existência de um saldo de +/- 5 
milhões de cruzeiros que, afinal, servirá para repor os gastos anteriormente feitos. 
EXPEDIENTE – Recebidas - 1) carta de união do CE Eurípedes Barsanulfo da cidade de 
Batatais. Emitido o certificado 943; 2) carta de união da Associação Beneficente Espírita 
Francisco de Assis da cidade de Batatais. Emitido o certificado 944; 3) carta de união do 
CE Nosso Lar da cidade de Ituverava. Emitido o certificado 945; 4) Boletim da XXXVII 
CONCAFRAS-PSE que se realiza em Paracatu (MG) nos dias 20 a 23.2; 5) da 
USEM/Araçatuba, convite para a inauguração da biblioteca pública e espírita Eurípedes 
Barsanulfo; 6) do Sr. Rubens Candelária Torraga, carta ao jornal “Voz do Espírito” 
referindo-se ao nº 57; 7) da Federação Espírita do Paraná, acusando o recebimento do novo 
estatuto da USE; 8) da Federação Espírita do Mato Grosso, solicitando o estatuto da USE. 
Expedidas – 1) circular da Secretaria Geral da USE, às USEs Regionais, informando o 
calendário de reuniões; 2) circular de convocação para reunião geral de Departamentos 
para 31/jan./93; 3) circular de convocação dos diretores de Departamentos para 
11/jan./93. DIVERSOS - 1) Departamentos – deverá dar-se na próxima dos 
departamentos, ou pelo menos, se solicitará a definição da parte dos mesmos, por 
departamento ou assessoria, como também sua participação e destaques de prioridades no 
plano geral de trabalhos da USE; 2) Deveremos ter como uma das prioridades a 
dinamização ou reativação das atividades regionais. Isto poderá ser feito com o auxílio da 
DE, encampando ajuda de órgãos regionais, podendo mesmo ser uma das funções dos 
presidentes destes mesmos órgãos. Deverá ser um dos primeiros assuntos a ser tratado na 
reunião do CA de março. Zanardi será coordenador de semelhante assunto e outros mais 
que sejam convenientes para a necessária reativação; 3) Zanardi com a palavra – no plano 



de ação da USE e ação de outros departamentos, observar entre tantos pontos, a 
necessidade de uma ação revitalizadora dos órgãos, que poderá ser conseguido através de 
visitas, para tanto organizando um roteiro de assuntos que possam ser tratados  (organizar 
uma pauta de trabalhos). Somando com atividades de departamentos, ver a possibilidade 
de dar informação de como se elaborar um boletim informativo, por exemplo - 
planejamento, motivação, recursos humanos; talvez, a realização de um curso rápido de 
umas 8 hs, por exemplo. A questão precípua de unificação e representação efetiva nos 
órgãos. Outras atividades que poderiam ser cogitadas. Ver os efetivos canais de 
comunicação para que as notícias possam chegar a todos os órgãos e a todas as pessoas. 
Aproveitar experiências de vários órgãos e departamentos em face de sua maneira efetiva 
de se comunicar, por exemplo, como o departamento de artes divulga suas realizações, suas 
tardes de arte. Muitos assuntos foram conversados a margem destas ideias e da necessidade 
de um melhor processo de comunicação entrosando todos os departamentos e todos os 
órgãos em suas realizações e em suas informações. A conversa estendeu-se um pouco mais, 
sendo que, ao encerrar, a Carolina fez a prece de agradecimento. Nada mais, de tudo para 
constar lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 11 de janeiro de 1993. 
 
Evany Figueira, 3º secretário. 











Ata # 11 – 25 de janeiro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 11ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 25 de janeiro de 1993. Aos vinte e 
cinco dias do mês de janeiro de hum novecentos e noventa e três, às 20 hs, em sua sede social, 
à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE mais uma reunião 
ordinária com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. A prece inicial quem a 
fez foi o Abel Glaser do departamento de orientação doutrinária. EXPEDIENTE recebidas – 
1) da CBL, Câmara Brasileira do Livro, informando a aprovação da inclusão da USE em seu 
quadro associativo; 2) da Câmara Municipal de São Paulo, projeto de lei do vereador Eder 
Jofre, propondo a aprovação de licença para organização de Feiras de Livro em praça pública; 
3) da LBV – Legião da Boa Vontade lembrando que o dia 21 de janeiro é consagrado como 
Dia da Religião; 4) da FEDF – Federação Espírita do Distrito Federal acusando recebimento 
do estatuto da USE; 5) do CE Bezerra de Menezes, Santo André programação de palestras com 
Divaldo Pereira Franco, nos dias do carnaval; 6) da União Espírita Cearense, acusando 
recebimento do Estatuto da USE; expedidas – 1) da Presidência da USE, às USEs Regionais 
referente a assuntos da próxima reunião do CA; 2) idem a USER/Ribeirão Preto; 3) idem a 
USE R/Araçatuba. Ainda com relação à Câmara Brasileira do Livro, destacando sua carta de 
21.1.93, informa que em reunião de 20/1/93 foi aprovada a inclusão da USE em seu quadro 
de associados – registro nº 3090, categoria “sócio distribuidor/importador” – mensalidade de 
Cr$ 927.000,00. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) A USER/São Paulo apresentará 
proposta para sediar o Congresso/95; 2) A LAKE autoriza a USE a editar o livro de autoria de 
Emilio Manso Vieira, “Dirigentes de Sessões e Praticas Espíritas” (será 2ª edição); 3) será 
reeditado pela USE o opúsculo “Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas” de Divaldo 
Pereira Franco, revisado e ampliado; 4) As duas edições supras serão realizadas com intervalo 
de alguns meses para não onerar os cofres da USE; 5) confirmada a reunião de 28.2.93 da 
USER/Bauru; 6) Ficou deliberado que o Attílio vai redigir um ofício para ser enviado ao 
Departamento, digo, Deputado Maurici Mariano solicitando providências no sentido de tomar 
as medidas necessárias para liberar as Sociedades Espíritas da Contribuição Federativa cobrada 
pelo SINDHOSP. FINANÇAS – Sr. Cóscia  informa que o sr. José Villela Cinquini não 
poderá assumir este departamento por problemas pessoais. Esta DE, deliberou que, de 
momento, seja criada uma equipe coordenada por Attílio Campanini para cuidar deste 
Departamento. Foi sugerido o nome de Geraldo Parretto para integrar essa equipe. Sr. Cóscia 
informa ainda que a USED/Pirituba realizará um almoço no dia 14.2.93 cuja renda será em 
benefício da USE. Está também providenciada a cobertura do corredor. DIVERSOS 1) Pauta 
da reunião do CA, de março/93. Na próxima reunião da DE será definida a segunda parte da 
pauta da reunião do CA. Ficaram encarregados de fazer a revisão dos Regimentos e Estatutos 
dos órgãos. Attílio, Carlos e Sander; 2) O 2º Vice-Presidente Eder Favaro solicita uma licença 
por dois meses (fev/março), devendo retornar em abril. Attílio fez a prece final. As anotações 
desta ata foram feitas pela Delma Crotti tendo em vista a ausência na reunião de Evany 
Figueira, que no entanto a transcreveu no livro. De tudo para constar lavra-se a presente ata 
que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 25 de janeiro de 1993. 









Ata # 12 – 08 de fevereiro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 12ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 08 de fevereiro de 1993. Aos 
oito dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e três, ás 20 hs, em sua sede 
social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE sua costumeira 
reunião ordinária da primeira quinzena do mês com a presença dos diretores presentes que 
assinaram o livro próprio. O nosso companheiro Abel mais uma vez fez a prece de abertura. 
EXPEDIENTE – recebidas – 1) da USER/Taubaté cronograma de autoridades para o 
ano/93; 2) da Ordem dos Advogados do Brasil convite para reunião, em 15.2.93, às 14hs. 
Assunto: Pena de Morte; 3) da USER/Marília, acusando recebimento material do 8º 
Congresso, Anais e informando a realização de uma prévia na cidade de Tupã, no mês de 
março, trabalho de reorganização do CRE daquela região; 4) da Associação Médico Espírita 
de S. Paulo, programa do MEDNESP/93, de 21 a 23 de março, digo, maio; 5) programação 
do CE Ramatis, Santana/SP, programação cultural para fevereiro/93; 6) do CE Francisco 
de Paula Vitor, carta informando eleição de sua diretoria. Este CE fica na cidade de 
Caconde/SP; 7) da União Espírita Mineira, informando recebimento dos anais do 8º 
Congresso; 8) Boletim da XXXVII Concafras-PSE, a se realizar em fev/93, na cidade de 
Paracatu (MG); 9) da Federação Espírita Pernambucana, seu programa de atividades do 
mês de fevereiro/93; 10) da USE Guarulhos, seu PGA/93; 11) da USED/Santo Amaro, 
cópia da ata da reunião em 3.1.93; 12) recebemos também artigos dos srs. Humberto Rigon 
e Rubens Candelária Torraga – se forem convenientes serão publicados no jornal; 13) 
Recebemos da Radio Rio de Janeiro informações do lançamento do livro “Sexo, Amor e 
Educação”, de Celso Martins. Notícia também enviada ao jornal Dirigente Espírita. 
Expedido – 1) carta a USE/Santos enviando certificado de união 946 ao CE Missionário 
da Luz. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) para ir a reunião da Ordem dos Advogados 
irá ele e a Dra. Marília de Castro;2) a realização da Associação Médico Espírita receberá 
apoio da USE. A realização deste ano será totalmente endereçada aos médicos; 3) na época 
do chamado carnaval haverá confraternização em Guararapes e Jabuticabal. Deseja que a 
USE possa estar representada (quem poderá fazer isso?). Possivelmente ele dê uma passada 
nestas cidades nestas ocasiões. Propõem também a venda de livros da USE nestes 
Encontros; 4) Os livros a serem editados de Emilio Manso Vieira e Divaldo Pereira Franco, 
qual dos dois o será em primeiro lugar? Embora houvesse uma conversa e estabelecido um 
plano, provavelmente, teriam que aproveitar conveniências e facilidades de material já 
existente para definir a escolha. Tanto um como outro que se lançar em primeiro terá boa 
acolhida. Com relação ao do Emílio Manso Vieira será assinado um contrato com a LAKE, 
para cessão de direitos para esta edição da USE. O teor do contrato não foi lido, apenas 
destacado algumas cláusulas. DIVERSOS – 1) Pauta da reunião do CA – na primeira parte 
ficou estabelecido que haverá uma palestra do Zanardi seguindo os itens já estabelecidos. 
Na segunda parte estudar-se-ão os regimentos internos e estatuto padrão dos órgãos; 2) 
Quanto a reunião de Bauru – procurou-se estabelecer um roteiro, que eventualmente 
poderá servir para as reuniões com outros órgãos. Neste roteiro inicialmente proposto, 
constava uma pequena exposição do Zanardi, informações e destaques de assuntos ligados 
ao 8º Congresso, estudo a respeito do perfil do dirigente regional, facilidades e dificuldades 
do órgão em suas atividades. Talvez haja apresentação de departamentos estabelecendo 
estudos ligados à cada um, como por exemplo, a questão das artes ligado a este 
departamento. Será apresentado o projeto do plano de ação da USE; também serão 
estudados assuntos ligados ao estatuto. A presença será dirigida ao  órgão municipal 



somente ou será aberta a reunião, a toda a região? Estudou-se esta questão. 3) Houve 
reunião em Santo André a propósito da reativação da UMESAN – União Municipal 
Espírita de Santo André, entidade juridicamente constituída e baseada no primeiro estatuto 
da USE. Para mostrar a atualização havida e um melhor enquadramento daquele órgão 
municipal nos quadros regimentais da USE houve naquela cidade uma reunião com a 
presença de alguns diretores da USE (DE) que deram explicações. Ainda não se tem muito 
concretamente os resultados da reunião e as deliberações dos companheiros de Santo 
André. FINANÇAS – Atílio manifestou desejo de reativar o quadro de mantenedores da 
USE estabelecendo as importâncias a serem cobradas. Todos estão de acordo. Nada mais 
fêz-se 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, 8 de fevereiro de 1993. 
 
Evany Figueira - 3º secretário. 
 











Ata # 13 – 08 de março de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 13ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 8 de março de 1993. Aos oito dias 
do mês de março de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs. em sua sede social, à Rua 
Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE sua reunião ordinária com a 
presença dos diretores que assinaram o livro próprio e de mais alguns diretores de 
departamentos. A reunião iniciou-se com a prece que foi proferida pelo Zanardi. PALAVRAS 
DO PRESIDENTE – 1) próximos livros que serão editados pela USE – a) “Diálogo com 
Dirigentes e Trabalhadores Espíritas”, contendo entrevistas com Divaldo Pereira Franco está 
em sua última revisão; b) “Dirigentes de Sessões e Práticas Espíritas”, de Emilio Manso Vieira, 
estuda-se a sua capa; c) o Anais do 8º Congresso, o que estava na livraria esgotou-se. Como está 
havendo uma boa procura destes anais, estuda-se sua reedição, estudo sendo feito junto com 
companheiros de Ribeirão Preto; 2) enfocando assuntos na área de comunicações/livro, 
observou-se que certos órgãos distritais fizeram ante revisão da matéria, ou matéria publicada 
no Jornal Dirigente Espírita que não condiz com uma possível realidade. Observou-se também 
que atraso havia na sua edição, devido ao fato de depois de “fechado” o jornal ainda haver falta 
de matéria. Quanto a possível falta de veracidade da notícia veiculada, como da visita de 
Francisco Candido Xavier ao CE Perseverança (não unido), seria conveniente analisar melhor 
as notícias a serem informadas. Esta notícia parece ter sido trazida pelo Ivan; 3) destacou-se 
que em 1991 em reunião da Comissão Regional Sul, da FEB, realizada em Curitiba, lançou-se 
a ideia de ser considerado 94 Ano da Família em consonância com que a ONU também fará. 
A USE já lançou um opúsculo “Família e Espiritismo” que está sendo muito procurado pelos 
estudiosos. Por incumbência do CFN da FEB, representantes da USE e da USEERJ reuniram-
se em S. Paulo, para a definição de uma minuta para campanha sobre a família. Esta proposta 
que foi lançada pela USE será motivo de campanha em nível nacional em 1994. Ficou definido 
que será designada por “Viver em Família” e terá como slogan “o melhor é viver em família – 
Aperte mais esse laço”. A minuta da campanha será apresentada, ao longo deste ano, nas 
reuniões das Comissões Regionais do CFN, e será finalmente analisada na reunião deste 
conselho, em Brasília, em novembro. A diretoria da USE está distribuindo a proposta da 
campanha aos órgãos regionais para que apresentem eventuais sugestões até a reunião de 12 
de setembro, do CA – Conselho de Administração; 4) confraternizações ocorreram no período 
denominado “carnaval” – CONEAN – Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste, 
promovida pela USER/Araraquara, digo Araçatuba, em Guararapes, com 169 participantes; 
CONRESPI – Confraternização Regional da Família Espírita, pela USER/Ribeirão Preto, em 
Jaboticabal, com 480 participantes; Seminário sobre Centro Espírita, promovido por órgãos 
da região de Santo André, em São Caetano do Sul, com 533 participantes. Temas do 8º 
Congresso Estadual de Espiritismo foram comuns nos três eventos. Nos dois primeiros a 
DE/USE se fês representar pelo seu presidente Cesar. No último esteve presente o Sander; 5) 
o presidente da USE, Cesar Perry, juntamente com Marilia de Castro compareceram a reunião 
no dia 15 de fevereiro, convocada pela OAB - Seção de São Paulo, para se discutir a articulação 
de uma campanha de esclarecimento contra a pena de morte. Foi aprovado um texto intitulado 
“Direito a Segurança Publica, Sim! Pena de Morte Não!” A OAB constituirá um Comitê com 
a participação de várias Entidades, inclusive a USE. Encontrava-se também entre os presentes 
à reunião Paulo de Toledo e senhora e o companheiro Paulino todos militantes do movimento 



espírita em São Paulo; 6) a reunião de 28.2.93 em Bauru correu em clima favorável. A DE e 
Departamentos da USE visitaram Bauru naquela data, para se discutir o planejamento e 
dinamização do movimento daquela região. Uma comissão regional analisará a proposta de 
desmembramento do órgão regional, em Jaú. No dia 21 de março, teremos uma visita idêntica 
ao CRE/S.Paulo; 7) neste final de semana, dia 13.3.93, teremos em S.Paulo a realização do II 
VEICON, com inicio às 14 hs prolongando-se até às 19 hs.; 8) no domingo, dia 14.3.93 reunião 
do CA, concomitante com o Encontro Estadual Espírita de Comunicação Social, apresentação 
de Merhy Seba, que em nome da FEB apresentará estudo nesta área. A reunião do CA seguirá 
a pauta já enviada; 9) Carolina aproveitou para informar que esteve em Campo Grande e 
Corumbá (MS), em encontros espíritas, e que nesta ultima cidade observou uma grande 
penetração da USE e sua atuação, estando os mesmos um pouco afastados das linhas de 
trabalho do órgão federativo daquele estado, o que para ela constitui-se em uma surpresa 
agradável; 10) completou a companheira dizendo que um trabalho sobre Educação 
apresentado pela Adalgisa de Ribeirão Preto, que se apresentara no Encontro Estadual do Dep. 
de Educação, em out/92 em S.Paulo, tinha sido levado as Escolas Estaduais através daquela 
em que ela leciona (embora sem destacar o cunho espirita do trabalho). Ele foi bem recebido; 
existe roteiros que já estão sendo seguidos por aqueles que já tomaram conhecimento do 
mesmo e outras inúmeras escolas que estão desejando que o mesmo lhe seja apresentado. 
EXPEDIENTE – recebidas – 1)da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, recebeu os 
novos estatutos da USE, agradece. Solicita detalhes de funcionamento dos departamentos, 
regimentos internos dos órgãos, CA, etc.; 2) USEI/Tupã, solicita do SAE informações de 
trabalhos em cadeias públicas, hospitais, visitas a favelas, etc. com trocas de experiências; 3) 
Federação Espírita Piauiense recebeu Anais do 8º Congresso; 4) Federação Espírita do Estado 
do Tocantins, informa eleição da nova diretoria. Enviamos cumprimentos; 5) Fraternidade 
Espírita Ramatis/S.Paulo, programa p/ março de Encontros com a Fraternidade; 6) 
USER/Santos, cartaz do II Seminário Espírita Regional, dia 28.3.93, com o tema: Pureza 
Doutrinária; expedidas – 1) para Rádio Boa Nova, de Guarulhos, cumprimentos pelos 21 anos 
do programa “Momento Espírita”; 2) para Comissão Regional formada em Bauru, quando da 
visita da DE, com endereços dos participantes. DIVERSOS – 1) os preços dos livros da 
distribuidora devem se sistematicamente atualizados para a elaboração de seus preçários; 2) 
quanto as definições de departamento/assessorias, assunto para deliberações na próxima 
reunião do CA, por ainda não haver esta definição será retirado da referida pauta; 3) após a 
visita feita a Bauru e reunião que se manterá com a USER/S.Paulo, pretende-se que outras 
regiões sejam visitadas - Marília, Santo André e Vale do Paraíba, por começo; 4) Regimentos 
internos – serão estudados alguns, já enviados aos órgãos, na próxima reunião do CA. Todavia, 
são necessários ainda os que regerão as atividades do CDE e do próprio CA. CDE estuda o seu 
próprio? Carlos acha que não, outros também opinaram semelhante assunto será estudado 
posteriormente. DEPARTAMENTO DO LIVRO (Carlos Augusto Krepsk)) 1) nosso 
calendário (folhinha) está com sua edição esgotada. Deverá ser estudado sua reedição; 2) 
Kardec na Biblioteca – assunto informando aos companheiros de Bauru, que não haveria 
doação por parte da USE e sim que os companheiros compraram as coleções para doação as 
bibliotecas locais; 3) ainda com relação a esta campanha, deverão ser atualizados os valores da 
coleção a serem colocados a disposição dos órgãos e pretende-se que esta campanha se amplie 
atingindo todas as bibliotecas, públicas e especializadas; 4) Pretendiam fazer movimento a parte 
de dinheiro. Carlos informou que semelhante registro deveria passar pela tesouraria da USE 



naturalmente reservando sua utilização estritamente ao departamento em questão; 5) uma 
maneira de divulgação da USE e suprir necessidade dos fazedores de sacolas plásticas com 
dístico da USE. Haveria um custo inicial de 5 milhões de cruzeiros, que o Carlos disse haveria 
uma possibilidade de ser coberto; 6) haverá em Campinas a reunião do Livro Espírita. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E JURIDICO (Joaquim Soares) – Estão sendo 
convidados os companheiros Waldemar Fabris e Armando Rossi Filho para comporem o 
departamento. Attílio 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, 8 de março de 1993. 
 
Assinatura (Evany Figueira) - 3º secretário. Assinaturas  













Ata # 14 – 22 de março de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 14ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 22 de março de 1993. Aos vinte e 
dois dias do mês de março de hum mil novecentos e noventa e dois às 20hs, em sua sede social, 
à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, reuniu-se a DE da USE para mais uma 
reunião ordinária com a presença das pessoas que assinaram o livro próprio. A reunião iniciou-
se com a prece que proferiu a Delma. Foi lida e aprovada a ata da reunião de 8.3.93. 
EXPEDIENTE – o secretário geral Sander expôs: correspondências expedidas – 1) da 
Presidência ao apresentador do programa da TV Manchete “Clodovil Abre o Jogo”, referente 
a entrevista realizada com a médium que disse ser espírita, mas sem conhecimento doutrinário; 
2) da Presidência a USE Regional de Marília, informando interesse da DE em participar com 
a USE regional e sugerindo a data 30.5.93; 3) da Presidência ao Cel. João Sidney de Almeida 
cumprimentando-o pela posse do Comando Geral da PM; 4) da Presidência às USEs Regionais 
encaminhando minuta da Campanha Viver em Família; 5) circular da Secretaria Gera aos 
membros da Comissão Provisória de Avaliação da USE Regional de Bauru, com endereço de 
seus membros; correspondências recebidas – 1) carta de união do CE Adolfo Bezerra de 
Menezes, de Caçapava – sp; 2) da USE regional de Marilia, programa do 7º Encontro de 
Dirigentes Espíritas, isto é, de Sessões e Diretores de Centros Espíritas, com regulamento 
anexo; 3) da FEB convocação para a reunião ordinária nos dias 30 de abril, 1 e 2 de maio, em 
Porto Alegre – RS, da Comissão Regional Sul; 4) da FEB, programação do curso de reciclagem 
em Evangelização Infantil, digo, Espírita Infanto – Juvenil; 5) da FEB, programação do curso 
de reciclagem para coordenadores do Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita; 6) da 
FEB, carta acusando recebimento da carta de apresentação da USE Intermunicipal de 
Indaiatuba; 7) da FEESP, acusando recebimento do novo Estatuto da USE; 8) da USER 
Taubaté, apresentação do Sr. Geraldo de Oliveira, representante no CA; 9) da Federação 
Espírita do Paraná, informando eleição da diretoria, com resposta de nossa secretaria; 10) da 
Academia Araçatubense de Letras, convite para cerimônia  de posse dos membros da 
Academia, da qual faz parte o Presidente Antonio Cesar Perri de Carvalho; 11) da USED Santo 
Amaro para palestra no dia 17/3/93; 12) da USER Araçatuba, relatório da CONEAN; 13) da 
USER Araçatuba, agradecendo apoio e participação durante a realização do CONEAN; 14) 
relatório das reuniões departamentais da USE Regional/S.Paulo, em 20.3.93. TESOURARIA 
– Carlos explicou: 1) como está a posição da contabilidade social; 2) a necessidade de compra, 
segundo o Sander, de um duplicador a tinta para a USE. Ficou entendido fazer-se estudo e a 
compra do mesmo; 3) voltou a baila a necessidade de se encontrar maios de subsistência para 
o jornal – a) quanto o mesmo custa? Como conseguir os recursos necessários para o pagamento 
de suas edições. Encontrar uma solução financeira para o jornal, se não definitiva, pelo menos 
que dê uma certa tranquilidade para continuidade de sua existência. Os números gratuitos 
(enviados os CEs unidos e órgãos) oneram os gastos da edição do jornal? Devem ser cobrados?) 
Se for o caso, cobrá-los. Diminuir o número de exemplares por edição? O Carlos acha que isto 
não diminuirá substancialmente o valor da edição. O Attílio sugere enviar uma cota mínima 
de 3 a 5 jornais aos CEs como obrigação de cooperação. O assunto continuará a ser estudado 
em próximas reuniões; PALAVRAS DO PRESIDENTE – assumindo neste momento a direção 
dos trabalhos, pois o mesmo vinha sendo dirigido pelo Attílio, disse o Cesar: a) o jornal será 
entregue até a próxima 4ª feira, havendo um pequeno atraso na sua editoração; b) o livro a ser 



editado pela USE “Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas”, calcado em entrevistas 
com Divaldo Pereira Franco, dando um pouco de trabalho a sua revisão, pois uma coisa é uma 
entrevista falada, outra escrita. A composição já está paga e o fotolito da capa pronto. Prevê-se 
um provável lançamento em fins de abril. Edita-se 5.000 livros e estuda-se a forma de 
pagamento. Será feito um folheto para divulgar com cupom para aquisição do livro; c) quanto 
ao livro Dirigentes de Sessões e Praticas Espíritas”, de Emilio Manso Vieira, já está na sua 
terceira revisão. Está havendo cuidado com os vencimentos das duplicatas pela edição destes 
dois livros para não sobrecarregar os encargos de tesouraria. O lançamento do livro do Emilio 
talvez seja feito por ocasião das reuniões do CDE e CA, em junho próximo; d) para a reunião 
do dia 12.4.93, da DE serão convocados os departamentos para uma definição dos mesmos se 
continuam coo departamentos ou se passam a assessorias, assunto a ser levado a reunião do 
CA de junho para aprovação. Propôs o Fuchs que se desse uma definição aos departamentos 
do que é uma coisa e outra para facilitar o posicionamento de todos; e) Solicitará também aos 
departamentos trazer datas de eventos programados, nesta reuniões; f) lembrou-se da 
necessidade de formulação de pauta para as reuniões departamentais de fins de abril (25.4.93); 
g) haverá também uma reunião  especial, na área de comunicação, juntamente com o Merhy 
Seba, conforme ficou decidido anteriormente; h) o Wilson saiu de “editor” do jornal, passando 
a ocupar o cargo o Eder. O cargo de “secretária” está com a filha do Eder. Wilson Garcia foi 
para a “redação”. Para a “redação” também foi indicado um dos secretários da DE, a Delma 
Croti; i) a reunião com a DE em Bauru que foi proveitosa, inclusive com encaminhamentos 
para uma dinamização daquele órgão regional, do qual espera-se ter notícias em breve, deverá 
ser repetida em Marília. Para tal esta sendo sugerida a data de 30.5.93, com carta enviada 
àqueles companheiros, para esta reunião; j) nota-se que o material da USE, com suas edições 
de livros e apostilas para atender a necessidade dos vários departamentos é ainda desconhecido. 
Pretende-se uma divulgação mais intensa deste material na próxima reunião do CA/CDE em 
13.6.93; tanto quanto nas comemorações dos 46 anos da USE, a ocorrer em 5.6.93; convidou-
se o Dr. Ary Lex para fazer uma saudação de 15 m a 1 h para todos os departamentos, na 
ocasião; k) o Dr. Armando presente a reunião  pôde ler e foi pelo presidente assinada carta 
enviada  ao deputado federal Maurici Mariano, pessoa de formação, seu empenho no sentido 
de aprovar uma lei que isente as entidades religiosas, em casos especiais, de pagamento de 
contribuição sindical; quanto a obrigatoriedade de apresentação de RAIS, por outra carta está 
se solicitando àquele deputado que por outra lei se isente as entidades isentas de apresentar 
este documento a receita federal; l) Em face, também de lei da prefeita Luiza Erundina de Souza 
está sendo solicitado isenção de pagamento do IPTU, quanto ao prédio da USE, em São Paulo, 
através de carta agora assinada pelo presidente; m) aproveitando Juca (Joaquim Soares) abordou 
a questão de um cadastro  que estaria sendo levantado pelo SINDHOSP de obras assistenciais 
e religiosas e se o mesmo deveria ser preenchido. Parece que o conveniente é não se preencher 
semelhante formulário já que nossas entidades religiosas não tem semelhante obrigação com 
qualquer entidade sindical existente no Brasil; n) na reunião dos departamentos da USER 
S.Paulo, simultaneamente o DEducação esteve reunido, ficando definido a ocasião, a realização 
do Encontro Estadual de Educadores em Jundiaí, de 10 a 13 de junho;  o) Carolina aproveitou 
e disse, que quanto ao assunto anteriormente abordado, quanto ao trabalho da Adalgisa, 
parece estar tendo boa aceitação na escola onde leciona a aplicação de sugestões consideradas 
no trabalho. Outras escolas tomaram conhecimento deste assunto, estão dispostas a aplicação 
das diretrizes do trabalho de seus estabelecimentos. Os assuntos a seguir giraram mais em 



comentários em torno dos que já haviam sido expostos, motivo pelo qual considerando o 
adiantado da hora, a reunião foi encerrada proferindo-se uma prece. Para conclusão desta ata 
anotamos a retificação da data no início da mesma para hum mil novecentos e noventa e três. 
Esclarecemos também que a carta da Presidência a USER Marília informa interesse da DE em 
participar de reunião com a mesma regional em 30.5.93; que a formação religiosa do deputado 
Maurici Mariano é espírita. Nada mais lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será 
por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 22 de março de 1993. 
 
Assinatura. (Evany Figueira) – 3º secretário. 













Ata # 15 – 12 de abril de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 15ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 12 de abril de 1993. Aos doze 
dias do mês de abril de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs., em sua sede social, 
à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, com a presença dos diretores que 
assinaram o livro próprio, realizou a DE da USE mais uma reunião ordinária desta gestão 
1992/1994. Abriu a reunião proferindo a prece inicial a Delma. Justificou-se as ausências 
dos companheiros Attílio impossibilitado de locomover-se por motivo de inclemente 
temporal e do Ariovaldo por doença em família. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) o 
livro “Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espírita”, entrevistas com Divaldo Pereira 
Franco, deverá ficar pronto até o final desta semana; 2) o folheto de propaganda deste livro, 
no entanto, deverá sofrer atraso na sua confecção; 3) por sua edição estar adiantada na 
editora que o confeccionaria (IDE), está sendo feito venda antecipada pelo Rui, que 
presume-se já colocou perto de 800 livros entre Bancas e Livrarias espíritas do país; 4) 
quanto ao livro “Dirigentes de Sessões Práticas Espíritas”, de Emilio Manso Vieira, a capa 
ficará pronta esta semana: já está na 2ª prova, e deverá ser lançado em breve; 5) fez o sr. 
presidente visitas em algumas regiões : a) na de Araras os companheiros estão se propondo 
a um trabalho sobre família e espera o apoio da DE; b) em São José dos Campos encontrou 
a mesma receptividade. Alguns companheiros desta cidade propõe sediar um Encontro do 
Vale do Paraíba para estudos de propostas da USE – dinamização de órgãos regionais e 
municipais: assuntos de família; decisões do 8º Congresso e outras; c) em Ribeirão Preto 
pôde apreciar uma reunião que foi um verdadeiro mini-congresso. Pretende-se que uma 
reunião zonal se faça no 2º semestre; 6) aproveitando, disse o Eder, que também, esteve em 
Santos e a receptividade com a USE é muito grande com possiblidade de se realizar uma 
reunião naquela área para tratar destes mesmos assuntos; 7) a minuta sobre um trabalho 
em relação a família elaborado pela USE-SP e USEERJ já está sendo estudado nas reuniões 
regionais e já o foi na reunião da região norte; 8) aproveitou o Zanardi para destacar a 
necessidade de reuniões com dirigentes espíritas e se referiu a uma realizada na região de 
Ilha Solteira, com proveitosas conclusões; EXPEDIENTE – recebidas – 1) carta de união 
do Núcleo Espírita Amor e Caridade, da cidade de Torrinha, USEI/Jaú; 2) carta de união 
do Grupo Espírita Nova Era, da cidade de Tambaú, USEI / São José do Rio Pardo; 3) carta 
de união Centro Espírita Paulo de Tarso, da cidade de Glicério, USEI/Penápolis; 4) da 
USEI/Jaú, informando criação das USEIs de Brotas e Barra Bonita, que juntamente com 
a USEI/Jaú, compõem a USER/Jaú. Proposta a ser encaminhada ao CA; 5) da Federação 
Espírita do Amapá, informando eleição de diretoria; 6) da Federação Espírita Catarinense 
informando eleição de diretoria; 7) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, acusando 
recebimento de ofício da USE cumprimentando pela posse do Comandante; 8) da USED 
Santo Amaro, cópia de ata de sua reunião de 7.3.93. Expedida – 1) ao Deputado Maurici 
Mariano, solicitando propositura de projeto de lei isentando as instituições espíritas da 
cobrança do SINDHOSP; 2) circular referente ao Encontro Estadual de Evangelizadores, 
nos dias 4 e 5/9/93, a se realizar na cidade de Barretos; 3) circular de convocação dos 
diretores de departamentos da USE para reunião do dia 12.4.93. DEPARTAMENTOS – 
com a presença dos diretores de departamentos na reunião de hoje, procurou-se definições 
a respeito de suas organizações, se ficariam como departamentos ou passariam a assessorias. 
Este assunto deliberativo foi encaminhado ouvindo-se os diretores departamentais. 1) 
ARTES (Moacir) – Disse que o departamento se representava melhor como departamento 
e não como assessoria, devendo ficar como era. Realizações do departamento p/93: deve 



realizar três eventos: - apoio ao Encontro de Evangelizadores a ser realizado em Barretos; 
realização do 10º ESPIRARTE, que se realizará em São Paulo, em set-out/93; FEMUIN, 
em Araras, em out/93, em conjunto com o DEI.2) DOD (Orientação Doutrinária)(Abel) 
– Deve permanecer também como departamento. Realizações p/93: pretendem realizar o 
2º Curso de Atendimento Fraterno, provavelmente no segundo semestre deste ano. 3) DEI 
(Evangelização Infantil)(Esmeralda de Luz Matos) – Deve permanecer como departamento. 
Realizações p/93: a) visitas com a DE à São Miguel Paulista e Catanduva já feitas; b) com a 
DE estarão ainda na reunião da regional Sul, da FEB; c) programados cursos de preparação 
de evangelizadores a serem realizados em São José do Rio Preto e Ilha Solteira; d) realização 
do Encontro Estadual de Evangelizadores, em Barretos, em set/93; e) participação junto 
com o Departamento do Livro, no II Encontro Estadual de Divulgadores do Livro Espírita, 
que se realizará em Campinas; f) participação com o Dep. de Artes, no FEMUIN. 4) DM 
(Mocidade)(Adolfo de Mendonça Jr) – Continuarão como departamento. Atividades p/93: 
suas atividades são específicas e já vem sendo desenvolvidas no transcurso deste ano _ são 
reuniões, encontros, estudos diversos, encontros confraternativos. Quanto as 
confraternizações seccionais – elas foram realizadas este ano na época da chamada semana 
santa – COMECELESP (centro-leste), em Jundiaí; COMENESP (nordeste), em 
Araraquara; COMENOESP (Noroeste), em Marília, exceções a COMELESP (leste) que 
deveria ter se realizado em Osasco e foi suspensa, por falta de organização e comunicação 
com os interessados. Haverá uma reunião para estudar esse assunto para tomada de 
deliberação e medidas cabíveis. 5) SAE (Departamento de Serviço Assistencial 
Espírita)(Maria Aparecida Valente). Permanece como departamento. Realizações p/93: 
deveria haver “Encontro de Trabalhadores de creches espíritas” no início de maio, 
conforme pequena nota inserida no Dirigente Espírita, que segundo dona Aparecida saiu 
com incorreção de data, embora observada por ela. Havendo também uma possível 
confusão de que a divulgação do encontro caberia exclusivamente a Assessoria de 
Comunicação Social, o referido evento deve ser adiado. Embora algumas explicações por 
parte do jornal e da Assessoria, acha ela que está havendo uma falta de motivação por parte 
dos interessados nas atividades do departamento. Ao final da exposição, a diretora, 
apresentou carta com os seguintes dizeres: “Dr. Antonio Cesar Perri de Carvalho – DD 
Presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – Venho perante sua 
presença pedir demissão do cargo de diretora do Depto. de Serviço Assistencial Espírita 
por motivo relevante. Atenciosamente. São Paulo. 12 de abril de 1993. a) Maria Aparecida 
Valente; 6) Departamento de Educação (Célia Maria de Carvalho). Achava que melhor 
seria o departamento passar a assessoria. Todavia por manifestação do Carlos, Sander, Eder 
e do próprio presidente, acabou ficando tudo como estava. Propostas de trabalho p/93: a) 
no Encontro Estadual e Educação, que será realizado em Jundiaí, irão desenvolver em uma 
2ª fase os estudos já feitos o ano passado baseados me um trabalho da Adalgiza; b) pelos 
inúmeros pedidos que estão recebendo, provavelmente refaçam os estudos da 1ª fase, em 
encontro, em Araçatuba, dias 13 a 15.11.93; c) deverão desenvolver atividades em 
seminários, encontros e palestras sobre a família; d) estarão na reunião da regional sul, da 
FEB, em Porto Alegre (RS) para elaboração das diretrizes do Ano da Família, que a FEB 
patrocinará em 94; e) estão desenvolvendo alguns cursos de Esperanto, tanto na sede como 
em CE próximo da sede; f) estão fazendo reuniões mensais que está servindo para formação 
de monitores para assuntos do departamento, inclusive com companheiras da 
Evangelização Infantil. 7) Departamento de Comunicação Social – Deve ser departamento, 
englobando este mesmo departamento e o de relações públicas e a Assessoria de Imprensa 
para Assuntos Espíritas criado anteriormente e nunca tendo funcionado de acordo. Deve 



ficar com o Ivan. 8) Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica (Joaquim 
Soares). Deve desdobrar-se_ Departamento de Orientação Administrativa e Assessoria 
Jurídica. Deverão desenvolver em 93: junto com a DE visitas e trabalhos aos órgãos e CEs 
e editar um opúsculo, a ser organizado, a respeito de seus assuntos. 9) Departamento do 
Livro (Carlos Augusto Krepsk). Deve permanecer departamento. Realizações p/93: II 
Encontro Estadual de Divulgadores do Livro Espírita, dias 13 a 15.11.93, em Campinas e 
Prévias dia 23.5.93, de 9 às 12 hs e várias cidades do Estado (Franca/ Ilha Solteira/ Limeira 
/ Lins / Santo André); Simpósio do Bom Livro Espírita, em estudo, por sugestão do 
Divaldo Pereira Franco, em São Carlos, em maio. A manifestação da DE foi praticamente 
unanime contra esta realização, pois a mesma poderia enuviar os horizontes do movimento 
espírita ante as dificuldades para o levantamento do conceito de bom livro espírita e os 
cuidados que se deveria ter para não copiar outras religiões que caíram em inúmeros 
problemas com esta postura. Provavelmente, este evento nem se realize ante as vozes que se 
levantarão contra ele. 10) Departamento de Finanças: Deve ficar como assessoria e será de 
finanças ou financeira. DIVERSOS – 1) Em junho, na reunião do CA, haverá estudos 
sobre regimentos internos e solicitou-se não esquecer do regimento interno do próprio CA. 
PATRIMÔNIO – por este departamento falou o companheiro Cóscia – levantou a 
possibilidade da construção de um sobrado aproveitando a atual estrutura do prédio da 
USE. Para tal precisa que se saiba como o prédio foi construído. É preciso manifestação de 
alguns engenheiros, esperando ter a opinião também de Ciro Pironi, companheiro de 
doutrina, em cuja firma se projetou e sob a supervisão de quem se construiu este prédio. O 
mesmo deverá ser convidado a uma visita para estudos com a diretoria. GERAIS – Falou-
se em um trabalho realizado pela USER São Paulo de reciclagem sobre o 8º Congresso, 
dinamizando vários estudos. Estiveram presentes várias USEDs. A DE também esteve 
presente, participando. Os resultados foram considerados bons. Pretende-se outras 
realizações. Nada mais a Carolina 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, 12 de abril de 1993. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 

















Ata # 16 – 26 de abril de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 161ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 26 de abril de 1993. Aos vinte 
e seis dias do mês de abril de hum mil novecentos e noventa e três, 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. Foi lida a 
mensagem “Trabalho, trabalho, trabalho...”, de Batuíra, pela companheira Carolina 
fazendo o Evany a seguir a prece de abertura. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) Tendo 
em vista o pedido de afastamento do SAE formulado pela antiga diretora Maria Aparecida 
Valente, por convite e tendo a mesma aceito, assumiu a direção do departamento Elaine 
Curti Ramazzini; 2) o encontro de trabalhadores de creches, por carência de tempo para 
sua realização em maio foi transferido para agosto; 3) o livro “Diálogo com Dirigentes e 
Trabalhadores Espíritas”, segundo levantamento feito por informação do Ruy _ já há 
encomenda de 1405 livros, tendo sido colocado a varejo 215; 4) Amélio Fabrão Fabbro 
Filho, ex-diretor do DL, por conveniência profissional está morando em Caracas. Como 
funcionário da Nestlé tem viajado por toda a América Latina. Tem aproveitado para uma 
ampla divulgação do Espiritismo, do livro espírita e em particular da USE de São Paulo, 
fazendo-a conhecida em todos os recantos das Américas. Deverá participar em São João do 
Porto Rico de um Congresso Internacional de Espiritismo. Onde pretende dar maior 
divulgação de nosso movimento, principalmente da área do livro espírita; 5) o Amélio está 
propenso a uma doação par aa USE de um FAX e de uma Banca (no estilo da do Clarim) 
para realização de FLES que se poderia emprestar aos órgãos; 6) Como a USE está também 
para adquirir um FAX estuda-se o melhor encaminhamento se as duas viabilidades se 
concretizarem; 7) os órgãos estudam a minuta de uma proposta sobre uma “Campanha 
sobre Família” _ sabe-se que no dia 30.5.93 haverá um estudo na USED Tatuapé/S. Paulo; 
8) Nossos eventos estão sendo levados ao nosso jornal e também sendo divulgado pela USE 
(a este propósito fez-se boletim divulgando). A Delma tem auxiliado neste mister; 9) quanto 
a expedição do jornal observou-se que a Empresa SETA Assessoria Portal Ltda. a quem 
entregamos esta incumbência, não estaria muito ágil nesta remessa. Havendo um lapso de 
tempo entre a entrega e remessa da última edição, houve neste meio tempo aumento da 
tarifa postal, tendo a USE que arcar com estas despesas. Que solução poderia ser 
encontrada para isto? Fazer remessa pela USE? Já temos experiência, precisaríamos de 
voluntários. Pagar hora extra para nosso funcionário? Não se sabe se haveria conveniência. 
Continuar pela Seta utilizando ela sua cinta de remessa e portanto, podendo ocorrer esta 
situação, outras vezes? Iremos oferecer a referida empresa uma cinta impressa pela USE e 
com nosso “Porte Pago” provavelmente, resolvendo um pouco esta situação emergencial; 
10) Reunião de Porto Alegre _ nesta reunião do Conselho Regional Sul, da FEB, a USE 
deverá fazer sugestão no sentido da participação da FEB em um estande do livro brasileiro, 
na Feira Internacional do Livro, em Frankfurt (Alemanha) que ali se realizará em 1994. 
Poderíamos mesmo oferecer o nosso nome e o nosso registro na Câmara Brasileira do 
Livro, se tal for necessário. A diretoria concordou. 11) o presidente deverá externar 
publicamente na reunião de Porto Alegre, nossas constantes preocupações com relação a 
atuação do Sr. Roberto Andreucci, que se intitula assessor da FEB na região de Botucatu, 
obstaculizando, todavia, a atuação da USE como federativa e representante dos CEs do 
Estado de S. Paulo junto ao CFN. Será solicitado a FEB solução de tal problema; 12) o 
Carlos aproveitando ensejo, manifestou sua preocupação quanto ao jornal “Meu 
Jornalzinho”, sua editoração e compromissos financeiros centralizados na Marília. Solicitou 



que nas reuniões de maio se estude o assunto. Provavelmente, através do DEI e um grupo 
de pessoas de boa vontade se possa tocar o jornal. O DEI ficou de estudar o assunto em 
sua primeira reunião do mês. DEPARTAMENTOS -  1) estando presente a companheira 
Elaine Curti Ramazzini, agora na direção do SAE, disse-nos ela: a) estava ali para colaborar 
esperando de alguma forma, oferecer um pouco de seu trabalho para o desenvolvimento 
dos trabalhos e consecução dos objetivos do SAE; b) quanto ao encontro entre 
trabalhadores de creches ficava o mesmo transferido para agosto, época mais propícia; c) 
para este encontro iria elaborar um roteiro de trabalho, ficha de inscrição, etc. que deveria 
ser enviado aos órgãos até inícios de junho; d) algumas notícias deveriam ser dadas 
imediatamente. A secretaria enviará circular a respeito; e) deverá participar de encontros 
com companheiros desta área, de outros estados. Na oportunidade fará divulgação de 
nossas publicações que tratam destes assuntos; f) quanto ao regimento interno do 
departamento, lendo o anterior, informa que não há nada a alterar. Passando ao 
responsável pela coordenação deste trabalho, o sr. Joaquim Soares, disse que então apenas 
alterou dizeres para se coadunar com os novos estatutos; g) deverá averiguar o convênio 
anteriormente feito entre a USE e o DIPE, hoje COESP para desenvolvimento de um 
trabalho de evangelização junto aos Estabelecimentos Penais do Estado, tendo em vista que 
muitas regiões vem desenvolvendo este trabalho e é preciso saber como mesmo vem 
andando. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – Eder referiu-se ao 
trabalho do Merhy Seba sobre comunicação social feito através de uma atividade proposta 
pela FEB. Referindo-se ao encontro deste departamento havido em S. Paulo, dia 25.4.93, 
disse que referido trabalho no encontro apresentado, foi estudado, mas que o mesmo era 
um pouco superficial e merecia enriquecimento por parte da USE. Entre outros aspectos 
deve-se considerar a questão da divulgação do Espiritismo nos meios de comunicação não 
espirita, sendo conveniente um embasamento mais firme em leis e conceitos já firmados e 
de correntio uso nos meios de comunicação. O sr. presidente destacou a existência de um 
documento elaborado pela FEEGO-Departamento de Divulgação Doutrinária, com o 
título “Alternativas e Técnicas de Comunicação Social” – “1990 ano considerado da 
Comunicação Social Espírita”, que poderão servir de subsídios para o enriquecimento de 
nosso documento e consequentemente do que será elaborado pela FEB. 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE (DM) – Wagner propôs a viabilidade de ser 
utilizado pelo DM do antigo computador da USE. Disse que estava faltando uma 
impressora para o computador que usam. Houve concordância para esta utilização devendo 
ser assinado documento de compromisso. DIVERSOS – 1) o sr. presidente destacou a 
questão relativa ao órgão regional de Marilia e a reunião que se projeta realizar naquela 
cidade. Tendo havido confusão com outra reunião que naquela região será realizada, o sr. 
José Messas e Messas, representante de Marilia no CDE e presidente daquele órgão, 
ponderando os esforços que talvez, tivesse que fazer para conciliar as duas e mercê de suas 
precárias condições de saúde, que a isto o impossibilitaria, veio solicitar sua demissão. 
Semelhante informações será enviada aos órgãos daquela região para providências, já que 
é da alçada daqueles companheiros. Enquanto isto, nossa reunião deverá ser realizada, 
possivelmente, na cidade de Pompéia, na data prevista – 30.5.93. mercê de contatos que se 
fazem com outros companheiros, conciliando nossa visita com a reunião por eles marcada 
de sua conveniência; 2) Attílio deu notícias do quadro de mantenedores da USE 
informando que o mesmo foi reativado, esclarecendo que os companheiros já estão sendo 
convidados a contribuir; 3) informado ainda que o livro de Hermínio Manso Vieira, 
“Dirigentes de Sessões e Práticas Espíritas” está em sua última revisão; a capa já está no 
papel vegetal, devendo ficar pronta até o final desta semana pela IDE. EXPEDIENTE – 



expedida – 1) pelo presidente/USE, à Maria Aparecida Valente tomando conhecimento 
do pedido de demissão como diretora do SAE e agradecendo colaboração durante período 
que exerceu tal mandato; 2) pelo DL – Departamento Livro USE informando II Encontro 
Estadual de Divulgadores do Livro Espírita, em Campinas, nos dias 13-15.11.93 cujo 
enfoque principal é a “Campanha Comece pelo Começo”; 3) pela DE/USE informando 
adiamento do Encontro de Trabalhadores de Creches Espíritas, para 14-15.8.93; 4) pela 
DE/USE convocação aos órgãos da USE p/ reunião do CDE em 13.6.93, às 8,30 hs; 5) 
pela DE/USE convocação aos órgãos regionais para reunião trimestral do CA
 (Conselho de Administração), em 13.6.93, às 14 hs.; 6) da DE/USE aos 
Coordenadores e Participantes da Comissão Provisória de Avaliação da USER Bauru, ref. 
ofício da USEI Jaú, de 29.3.93; criação das USEIs Brotas e Barra Bonita e criação da USER 
Jaú. Recebidas – 1) da USER Araçatuba, convite para Seminário Sobre Família, dia 1.5.93, 
das 14 às 18 hs, na União Espírita “Paz e Caridade”, Rua Marcilio Dias, 129, Araçatuba; 
2) da USED Tatuapé, cumprimentando DE/USE, pelo carinho e dedicação que tem 
destacado ao tema “Família”. Convite para o 7º Encontro da Família Espírita do Tatuapé, 
em 30.5.93; 3) do sr. Geraldo Esteves Sobrinho, informando o lançamento do livro de 
poesias e poemas de sua autoria “Versos de um Neófito”; 4) da União Espírita Mineira, 
enviando release relativo à divulgação do livro “Chico Xavier, Mandato de Amor”, em 
homenagem aos 65 anos de mediunidade de Francisco Cândido Xavier; 5) da USEM Santo 
André, convite e divulgação da XXVI Jornada da Mulher Espírita de Santo André, de 2 a 
9.5.93; 6) da NEEAF – Núcleo de Estudo Espírita Anália Franco – USED São Miguel, 
divulgando e convidando para o 8ª Feira do Livro Espírita, de 24 a 25.4.93; 7) da USER 
Cachoeira Paulista, divulgando roteiro de palestras de Ariston S. Teles, no Vale do Paraíba 
e Sul de Minas, de 22 a 24.4.93; 8) da DM/USE boletim informativo out/nov/dez-92; 
jan/fev/mar/abr/93; 9) da USER Ilha Solteira informando sua nova Comissão executiva 
eleita em AGO realizada em 20.2.93 – Presidente: Aloisio Francisco da Silva; Secretário: 
Sérgio Luiz de Carvalho; Tesoureiro: Darcy Vilas Boas. Informa também a criação da USEI 
Guaraçaí, o que deverá ser feito oficialmente ao CA – Conselho de Administração; 10) do 
Hospital Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes – Lins, relatório de atividades e balanço 
sintético; 11) do DL/USE cópia da ata de reunião do dia 15.4.93; 12) da Federação Espírita 
Pernambucana – comunicando convite para o INTECEPE – Integração dos Centros 
Espíritas de Pernambuco, a ser realizado em datas entre 15 e 17.10.93 em várias regiões do 
Estado de Pernambuco. Prece final pela Carolina. De tudo para constar lavrei a presente 
ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 26 de abril de 1993. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 

















Ata # 17 – 10 de maio de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 17ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 10 de maio de 1993. Aos dez 
dias do mês de maio de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs, em sua sede social 
à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, reuniu-se a diretoria executiva da USE, 
com os diretores que assinaram o livro próprio, mais alguns companheiros dos 
departamentos. Lido pela Carolina a página do livro “Vinhas de Luz”, intitulada “Migalhas 
e Multidão”, o Zanardi fez a prece de abertura. PALAVRAS DO PRESIDENTE: 1) o livro 
“Dirigentes de Sessões e Práticas Espíritas”, de Emílio Manso Vieira, estará editado até o 
final da próxima semana. Haverá um lançamento festivo quando das reuniões do CDE/CA 
em Junho, todavia o livro já estará sendo vendido a partir de maio. Foi solicitado que se 
coloque no preçário de junho o preço com aumento, embora até o dia da reunião possa 
eventualmente, estar o mesmo sendo vendido com desconto ao preço de maio, como 
promoção; 2) estuda-se as reedições dos Anais do 8º Congresso, “Ciência Espírita”, de 
Herculano Pires e os opúsculos “Família e Espiritismo” e “Subsídios para Atividades 
Doutrinárias”, tendo em vista estarem, virtualmente, todos eles esgotados. Possivelmente, 
até a Folhinha Espírita deva ser reeditado. Quanto ao Ciência Espírita deverá ser 
consultado antes o contrato assinado com a herdeira do prof. Herculano, a fim de que mais 
uma edição se processe de maneira correta. Em algumas destas publicações pensa-se em 
fazer primeiramente uma revisão: 3) a reunião do Conselho Regional Sul, da FEB, realizada 
em Porto Alegre. a) desta reunião pode-se destacar a atuação efetiva da USE, com suas 
propostas bem acolhidas e com uma presença representativa de 9 pessoas; b) haverá curso 
nas áreas de comunicação social, evangelização infantil, estudo sistematizado e família; c) 
quanto ao estudo da família, destaque que se fará em cima da minuta elaborada pela 
USE/SP e USEERJ, para desenvolver a campanha designada por “Viver em Família”, com 
slogan “O melhor é viver em família - Aperte mais esse laço”, do correr do ano de 1994. 
Em face deste estudo, um interesse maior foi mostrado quanto o opúsculo, edição USE. 
“Família e Espiritismo tendo o mesmo de esgotado; d) quanto a posição da FEB e face da 
proposta da USE para que haja uma participação no stand do livro brasileira na Feira 
Internacional do Livro, em Frankfurt, na Alemanha em 1994, houve interesse em que a 
participação se efetive. Haverá outros estudos a respeito; e) foi uma questão delicada o 
destaque feito da existência de um assessor da FEB, em Botucatu (SP) e região o Sr. 
Andreucci, que estaria colocando espaços às atividades da USE naquela área do estado. A 
FEB informou não haver aquele assessor e deverá providenciar a respeito; f) está se 
procurando dar maior objetividade a reunião do CFN. será proposta a leitura do relatório 
e demais comentários pertinentes ao assunto, alterando a sistemática de informação a 
propósito G’ proposta que pelo menos, se fará; g) na reunião tivemos a presença do sr. 
Benjamim, da Flórida (EU) e Estela, de Montevidéu (Uruguai) em visitas de cordialidade; 
h) a próxima reunião do Conselho Regional Sul dar-se-á em Florianópolis e terá por tema 
central estudo sobre Serviço Assistencial Espírita, cujo início de estudo dar-se-á no CFN; 4) 
Haverá em Goiânia nos dias 23 a 25.7.93, estando reservado para São Paulo três vagas, o 
encontro de estudos sistematizados de doutrina espírita (ESDE); 5) Assessoria Fiscal 
Contábil e Jurídica - por proposta da USEERJ estuda-se a criação desta assessoria junto a 
FEB para orientação as federativas. Foram dadas muitas explicações pelo presidente 
parecendo necessário que esta assessoria se crie. Dentro deste assunto, o Atílio dei 
informações a respeito da carta endereçada ao Deputado Murici Mariano, solicitando o 
empenho do mesmo para criar um dispositivo legal que evite pagamento de contribuição 



sindical que o mesmo forneceu segundo parece as informações que foram dadas já seriam 
do nosso conhecimento, pois se baseiam na solicitação de isenção deste pagamento. 
Contudo conforme informações de quem assim já procedeu, o levantamento de papéis para 
instruir tal processo fica mais caro do que o calor da contribuição sindical. Voltar-se-á a 
escrever ao mesmo com estas informações detalhadas para que o referido deputado possa 
criar outro dispositivo fiscal mais eficiente; 6) Quanto a visita a região de Marilia - a reunião 
dar-se-á na cidade de Pompéia quando estarão realizando um Encontro de Espíritas na 
localidade, no dia 30.5.93, já tudo condenado. Quis saber quais pessoas da USE iriam e se 
marcou possível local de encontro, devendo a caravana se transportar através de 
automóveis. Quanto a possível palestra naquela cidade, possivelmente não será feita neste 
mesmo item o Zanardi informou que no dia 6.6.93. haverá na cidade de Mogi das Cruzes 
o mesmo tipo de reunião e espera os companheiros daquela cidade a presença da DE. 
Estuda-se o assunto; 7) para a reunião do CDE deverá ser preparado alguns painéis (posters) 
para melhor encaminhamento da reunião, mas, quem preparará? Departamento de 
Comunicação? Falar com Fuchs e Franzolim; 8) O presidente propôs que quando da 
realização da reunião do CA em Set/93. pudesse na mesma data ser realizado um Curso 
para Dirigentes de órgãos da USE. Entre os vários assuntos a serem tratados, poderíamos 
contar com a exposição do Merhy (comunicação social); Elaine (serviço Assistencial) 
Zanardi (Orientação Doutrinária); Franzolim (formação de expositores). Possivelmente, 
poderíamos utilizar também o sábado, sendo o curso realizado dias 11 e 12.9.93; Todos 
acharam boa a ideia e o curso deverá ser preparado; 9) quanto aos regimentos internos a 
serem estudados na reunião do CA de Jun/93 os mesmos não serão remetidos; apenas o 
serão para aqueles que não estiverem presentes na reunião. O Sander fará este preparo. Os 
mesmos deverão ser estudados até a reunião de Set/93; 10) quanto  remessa do jornal. As 
novas cintas já estão impressas o que deverá facilitar a remessa  para nós, evitando que a 
SETA atrase o envio. Por outro lado o Carlos trouxe uma proposta do DM que faria o 
preparo e a remessa pela mesma quantia paga a SETA. Será estudado posteriormente. 
EXPEDIENTE: expedidas - Da Presidência para: 1) USE I Tupã referente à visita da DE à 
prévia na cidade de Pompéia; 2) ao CFN/FEB referente ao assessor da FEB, em Botucatu, 
e suas postura inconveniente com relação a USE; 3) ao CFN/FEB, sugestão referente a 
apresentação de livros espíritas na Feira Internacional do Livro, de Frankfurt/Alemanha, 
em 1994; 4) ao Assessor de Comunicação do CFN/FEB, referente à sugestões para o 
documento padrão sobre comunicação; 5) ao Instituto Espírita de Pesquisas e Estudos 
Sociais; 6) ao coordenador das Comissões Regionais da FEB, referente à sugestão para 
andamento das reuniões da FEB; recebidas - 1) do SAE/USE, circular/ficha de inscrição 
para expedição referente Encontro de Trabalhadores de Creches; 2) do Sr. Vitor José 
Batiferro, referente ao assunto “Narcóticos Anônimos”; 3) do CE Obreiros do Senhor e 
IAM - Instituição Assistencial Meimei, relatório de atividades; 4) da USE R Piracicaba, 
referente assunto de administração de informações; 5) da USEERJ proposta à Comissão 
Regional Sul da FEB, para criação de Assessoria Fiscal, Contábil e Jurídica para as 
federativas; 6) do Instituto Espírita de Pesquisas e Estudos Sociais, matéria sobre a fundação 
desta instituição, em 18.4.93 na cidade de Lins (SP); 7) do Grupo Espírita Jesus e a 
Caridade, convite para comemoração de seu 50º aniversário; 8) da Casa de Caridade Missão 
da Luz Divina, carta convite para tarde de autógrafo do livro mediúnico Mensagens de Rosa 
Perpétua; 9) do Sr. Noel Carlos Araújo, frequentador do CE Gabriel Ferreira, sugerindo 
interferência da USE junto à emissora da TV, referente a programas sobre fenômenos; 10) 
da FEB, carta acusando e distribuindo às Federativas, proposta da USE sobre campanha 
sobre a família; 11) do Sr. Antonio Schiliró, agradecendo o convite para participação da 



reunião do CDE de Junho/93; 12) da USE R Santos solicitando cadastro de oradores; 19) 
da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, exemplar do Jornal “Mensageiro”, 
destacando campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita DEPARTAMENTO 
DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - 1) Informou a companheira Carolina que todo 
aquele pleno proposto pela Adalgiza em seu trabalho sobre Educação, e em estudo nos 
Encontros deste Departamento, e que eventualmente vinha sendo aplicado em escolas 
leigas, parece ter sofrido um boicote, pois todas aquelas iniciativas e todo aquele 
encaminhamento foi suspenso. Assim, o assunto iria ficar em âmbito estritamente espírita; 
2) A Delma ainda se referiu ao “Meu jornalzinho”. Algumas pessoas estavam ajudando a 
Marília enquanto o DEI também estudam o assunto. Quando tivessem alguma definição 
trariam a consideração da DE. DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA 
- Embora o Abel estivesse ausente, Zanardi da comissão diretora do departamento, disse da 
necessidade da confecção de um vídeo sobre atendimento fraterno, que ficaria melhor para 
o esclarecimento deste assunto quando de reuniões convocadas para este fim. Observou 
também que talvez fosse interessante a criação de uma Assessoria de Recursos Audiovisuais 
para estas preparações; 2) Quanto a Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, seria 
interessante um contacto com a FEB para um posicionamento mais claro no sentido de 
reunir todos aqueles já existente que apresentem uma sistematização de aplicação. 
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA - o Joaquim 
Soares referiu-se aos regimentos internos que de alguns departamentos, como o de 
Educação e DM, entre outros ainda não lhe tinham chegado às mãos. Solicitou empenho 
nesta remessa o mais rápido possível para não haver prejuízo na reunião do CA de Junho 
próximo. DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO - Sr. Cóscia lembrou a questão de uma 
reforma no prédio para construção de um pavimento superior. Ciro Pirondi que havia 
projetado o prédio tinha sido convidado, mas ainda não tinha comparecido para esclarecer 
se a atual estrutura comportaria semelhante intento. Outra pessoa que talvez pudesse dar 
informações e que seria o irmão Galeno que também será procurado. TESOURARIA - 1) 
o Carlos solicitou informações quando a reedição dos anais do 8º Congresso, preço e prazo 
para estabelecer forma de pagamento; 2) Quanto ao vídeo do Congresso também está 
esgotado já foi feito contacto com o companheiro Sirlei de Araçatuba para novas eleições; 
3) solicitou esclarecimento quanto a reedição do opúsculo Família e Espiritismo, já quase 
esgotado. Se em forma de livro propunha uma revisão de seu conteúdo. compatibilizando 
melhor com esta forma editorial; 4) aproveitando informou o presidente dentro deste 
assunto que a FEEB está organizando um Congresso Espírita que terá por tema “O 
espiritismo e os Problemas Humanos”. título do livro do Deolindo Amorim. 
Provavelmente haja possibilidade de compra de um grande número deste livro da nossa 
editora. Para tanto solicitava uma verificação de estoque deste livro e se pequeno, a 
possibilidade de sua reedição. Seria também interessante um contacto preliminar com o 
presidente da Federação Espírita da Bahia. A Delma fez a prece de encerramento. De tudo 
para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito 
assinada. 
 
S. Paulo, 10 de Maio de 1993. 
 
Assinada pelo 3º secretário. 
 
 











Ata # 18 – 24 de maio de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 18ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 24 de maio de 1993. Aos vinte 
e quatro dias do mês de maio de hum mil novecentos e noventa e três, às 20h, na sede da 
USE, em São Paulo, à Rua Dr. Gabriel Piza, 433, bairro de Santana, realizou sua diretoria 
executiva, mais uma reunião que contou com as presenças dos diretores que assinaram o 
livro próprio. Na reunião estiveram presentes alguns dirigentes de departamentos. 
Iniciou-se a reunião com uma prece. PALAVRAS DO PRESIDENTE - 1) Destacou-se 
inicialmente o programa a ser cumprido na visita à região de Marília: dia 29.5, sábado - 
palestra do Cesar em Marília, no CE Luz e Verdade; encontro informal com a USE 
Intermunicipal; domingo às 9h - palestra sobre a Família e lançamento do opúsculo na 
cidade de Baurú; às 09h30min - reunião da USE-R Marília em Pompeia, no CE Cairbar 
Schutel; às 14h - Prévia do Encontro Regional de Dirigentes de Centros e de Sessões (de 
alçada daquela região) - sem necessidade de nossa participação. Levantou-se os nomes das 
pessoas que irão, destacou-se o meio de locomoção e marcou-se o horário para saída. 
Contacto naquela região o Sr. João Segas Filho; 2) Para a reunião do CDE em junho, cuja 
convocação já foi feita, com relação ao lançamento de obras editadas pela USE, haverá 
uma apresentação além da qual se fará verbalmente, através de mural que o companheiro 
Franzolin está preparando. Espera-se grande proveito com esta divulgação de nossas 
publicações; 3) Reedições USE - quanto aos Anais do 8º Congresso já houve acerto com o 
Balieiro, destacando que a forma de pagamento se fará com livros pela distribuidora; 
quanto aos demais livros esgotados estão sendo tomadas providências para as reedições; 
destaque-se a reedição do opúsculo "Família e Espiritismo" que se fará em forma de livro, 
necessitando-se para isto uma revisão, que está sendo feita; 4) Empenha-se junto às USE-
Rs que faltaram ao CA, para que indiquem seus representantes oficiais para a composição 
definitiva deste Conselho e que estejam presentes na próxima reunião; 5) Informes do 2º 
MEDNESP - o Cesar proferiu uma saudação  aos participantes em nome da USE. Quanto 
aos objetivos visados (com direção mais específica aos profissionais da área médica) foram 
melhor atingidos desta feita, já que sendo considerada boa a presença, tivemo-la dentro 
da formação profissional. Tivemos apenas uma sala com palestras, proporcionando que 
todos tomassem conhecimento de tudo, o que ofereceu resultados mais satisfatórios em 
termos de Congresso. Exemplo, provável, que pode ser seguido em outros Congressos em 
nosso movimento; 6) Em contacto com o presidente da Federação Espírita do Estado da 
Bahia e em face da possível compra de livros do Deolindo Amorim, "O Espiritismo e os 
Problemas Humanos" para ilustrar os estudos do 8º Congresso que aquela federativa 
realizará, com o tema central tendo o mesmo enfoque, solicitou se verificasse o nosso 
estoque. Caso estivesse para se esgotar solicitou que se tomasse providência para sua 
reedição, evitando atropelos de última hora e atendendo com presteza a compra que 
pudesse vir a ser feita; 7) Como proposta e aceita por todos, quando da reunião do CA de 
set/93, far-se-á um mini curso para preparação de dirigentes de órgãos. Temas passaram a 
ser levantados e outros serão cogitados para posterior convite aos expositores. Desde já o 
curso começou a ser preparado. EXPEDIENTE - recebidas - 1) Da Federação Espírita do 
Estado do Mato Grosso, notificando desencarne do seu Presidente, Sr. Aristotelino Alves 
Praieiro; 2) Do Departamento de Evangelização Infantil justificando alteração do nome 
para Departamento de Infância, com a tarefa explícita de "educação espírita"; 3) Da 
Federação Espírita do Estado de Tocantins, agradecendo o recebimento de "Subsídios 
para Atividades Doutrinárias"; 4) Da FEESP, acusando recebimento de convocação do 



CDE e encaminhando convite para o Simpósio - A Visão da Mediunidade Hoje, a se 
realizar em 25.7.93; 5) Do Lar Anália Franco, informando sobre vendas de cartões 
natalinos, de sua confecção (de Jundiaí); 6) da Casa Fabiano de Cristo, de Igarapé/MG, 
informando eleição de sua nova diretoria; 7) da USE-D Santo Amaro, cópia de ata de sua 
reunião ordinária de 2.5.93. DIVERSOS - 1) Quando da manifestação do presidente no 
item 1, o Zanardi também se manifestou, solicitando que a DE também possa estar 
presente dia 6.6.93, na reunião que se fará em Mogi das Cruzes com os mesmos interesses 
daquela que se realiza em Marília. Observou-se que nem todos os diretores poderão estar 
presentes, mas espera-se que aqueles que possam compareçam em Mogi naquela data. 
Procurar-se desenvolver o mesmo esquema de montagem da reunião de Marília; 2) Foi 
observado pelo Zanardi e confirmado pelo Ivan o destaque da revista Veja reportando-se a 
Galeb Shop Tur da TV Record, onde poderia estar sendo veiculado ideias errôneas sobre 
o Espiritismo, tendo por alvo o Disk Espiritismo, cuja divulgação inicial foi publicada 
tendo um retrato de Caio Salama, diretor da FEESP. Segundo parece, semelhante 
programa está sendo desenvolvido às expensas deste diretor da FEESP, também lá 
ocasionando um certo mal estar, já que nem com o retrato do atual presidente Teodoro 
Lausi Sacco, estaria sendo bem recebida a iniciativa do Disque Espiritismo. Como o 
assunto foi apenas ventilado em termos de comentário não se tomará nenhuma medida, 
ficando somente como advertência para nossas orientações no campo social, evitando que 
informações inexatas acerca do Espiritismo sejam feitas. DEI - 1) Quanto ao Meu 
Jornalzinho algumas pessoas já ajudam a Marília em sua confecção. Contudo, espera-se 
que o DEI forme também uma equipe que possa ajudar melhor nossa irmã neste mister; 
2) Quanto a edição deste jornal e de alguns livros voltados para a infância e juventude 
conversou-se sobre o assunto em reuniões do departamento. Carlos esclareceu, todavia, 
que em contacto com algumas editoras (por exemplo, com o Aparecido Belverdere, de O 
Clarim/ Matão), recebeu informações de que semelhantes edições além de caras, muitas 
vezes não atingem os seus objetivos, por serem virtualmente livros descartáveis, para 
desenho ou pintura, não havendo muito interesse em sua edição por estes motivos. 
TESOURARIA - Carlos informa que a tesouraria encontra-se neste momento em boa 
situação financeira, inclusive com todas as edições de livros até agora feitas, totalmente 
pagas. EDER - 1) Destaque para o lançamento do 305 FACE Associação de Arte nos CEs, 
para quem se pediu que representasse a USE com sua presença. Como o Moacyr do DA 
também lá, possivelmente, deva estar, talvez se delegue a ele esta representação; 2) O 
jornal Dirigente Espírita está com dificuldade de notícias, inclusive dos departamentos e 
dos órgãos da USE. Solicita-se empenho para que estas notícias, desde que as tenham, 
sejam enviadas pelos órgãos e departamentos à redação do jornal (ou será preciso que o 
jornal vá até cada um para consegui-la?); 3) Foi também destacado pelo Eder, em apoio à 
palavra do Cesar quanto a uma situação desagradável na USE-R de São João da Boa Vista. 
Temos naquela cidade a presença do Sr. José Prino, como presidente daquele órgão 
desmotivado e às vezes criando embaraço, quanto as atividades que os mesmo deva 
realizar. Provavelmente, possa passar a coordenação das atividades e a direção do órgão 
para o Ismael de São José do Rio Pardo, que as poderia desempenhar melhor. Falta 
apenas saber como semelhante processo poderia ser tentado, a maneira mais adequada. A 
prece final foi feita pela Esmeralda, já que nada mais havia a tratar. De tudo para constar 
lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 24 de maio de 1993. Evany Figueira -- 3º secretário 













Ata de 28 de junho de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Reunião ordinária da DE/USE, 28 de junho de 1993. Prece inicial Abel Glaser. Após 
cumprimentos dos presentes, o Presidente – Antonio Cesar Perri de Carvalho, menciona 
o trabalho de participação da USE através de visitas aos órgãos pela DE e desenvolvimento 
de atividades pelos Departamentos conforme boletim de publicações e ações – 2º semestre 
93. O opúsculo “Espiritismo e Família” será reeditado em forma de livro, com sua matéria 
revista e ampliada, devendo entrar na editora na próxima semana.  Jornal Dirigente Espírita 
completa 3 anos, será editado em livro com matérias de contribuições enviadas ao jornal. 
O presidente refere-se as novas denominações de Deptos e Assessorias e que o trabalho da 
USE tem repercutido bem em todo o Estado em termos de atividades e ou reuniões e que 
deveremos preservar esta opinião, visto que no passado chegamos até a cair no descrédito. 
A USE a partir de agora precisa de uma retaguarda nos moldes empresariais para as áreas 
financeira e comunicação social em função do seu crescimento e destaque no movimento 
espírita. Os Deptos deverão dar sequencia aos trabalhos programados. O Presidente 
demonstrou preocupação em relação ao Depto de Mocidade que tem escolhido temas fora 
da principal linha de pensamento da USE. EXPEDIENTE – Recebidas – 1) da FEESP, 
programa de palestras públicas domingueiras, constando do programa companheiros da 
DE da USE; 2) da Casa da Criança Bezerra de Menezes, Rio de Janeiro, enviando carnê de 
colaboradores e solicitando relação de endereços de CEs do Estado, que não será fornecido; 
3) da Federação do Estado da Bahia, circular sobre o VIII Congresso Espírita da Bahia; 4) 
do CE Antonio José de Souza, solicitando cópia da ata de eleição da DE, tendo sido 
atendido; 5) da USE- Presidente Wenceslau informando que assume a presidência o sr. 
Percy Rubens Mello; 6) do CE José Barroso, capital, convite para comemoração do 79º 
aniversário; 7) da USER São Paulo relatório de reunião mensal; 8) da USEM São Caetano 
do Sul, carta informando eleição de Diretoria. Carta respondida pela secretaria; 9) AJE- S. 
Paulo informa realização do simpósio Paulista de Comunicação Espírita, em abril 1994; 
10) da Editora Brasileira de Personalidades, Campo Grande-MS solicitando cadastro de 
endereço; 11) Calendário da DM/USE de 1993; 12) do SEI – Serviço Espírita de 
Informação, agradecendo recebimento do “livro” Dirigente de Sessões e Práticas Espíritas”. 
Expedidas – 1) circular da Presidência da USE aos componentes da DE solicitando 
confirmação de presença nos desdobramento do 8º Congresso em várias cidades; 2) do 
Depto de Educação da USE referente às inscrições para o 2º Encontro Estadual de 
Educadores Espíritas programado para 30.10 e 2.11.93 em Araçatuba; 3) circular do Depto 
de Educação referente ao Encontro de Educadores realizadas em Jundiai, em 10 a 13 de 
junho, em Jundiai; 4) da Presidência da USE à Coordenadoria da Campanha Nacional do 
Estado, digo Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita, informando que a USE utilizará 
3 vagas, em reunião que se dará em Goiânia; 5) da Presidência da USE, carta ao Diretor do 
DM/USE solicitando o comparecimento na reunião da DE de 28.6.93; 6) da Presidência 
da USE, informando realização de curso para Dirigentes de Órgãos da USE, a se realizar 
no dia 12 de setembro, antecedendo a reunião do CA. DEPARTAMENTOS : Depto de 
Infância: Esmeralda participou do Encontro de Educação – 10 a 13 Jun, em Jundiaí, e 
deverá voltar seus trabalhos para a mesma linha do Deptos de Educação. Depto Mocidade:  
Adolfo justifica sua ausência as reuniões gerais de Deptos por motivo de atividades 
doutrinárias e profissionais. O presidente explica que as reuniões do CDE e CA não se 
fizeram representar pelo DM. Adolfo informa sobre a dificuldade financeira do Depto. O 
que impede a presença de representantes do DM às reuniões. Quanto ao desenvolvimento 



do trabalho do DM, tem sido acompanhado pelos responsáveis pelas Assessorias. Quanto 
a presença de representantes do DM às reuniões o Presidente esclarece que não 
necessariamente seja o Diretor, mas que o DM se faça presente e reitera o pedido de 
representantes do DM às reuniões da DE/CDE/CA. Foram apontados alguns itens do 
regimento interno DM/USE que conflitam com o estatuto da USE. Joaquim Soares – 
Depto Orientação Administrativa – deverá passar ao DM cópia do regimento interno de 
outro Depto. Para estudo e atualização do regimento interno do DM/USE. SAE – Serviço 
Assistencial – Elaine a respeito do Encontro de Trabalhadores de Creches está faltando 
informação por falta de divulgação completa dos órgãos. Foi esclarecido que por falta de 
tempo hábil não houve melhor estruturação. Para os próximos Encontros a divulgação será 
feita corretamente para evitar dúvidas. Elaine informa que o sr. Arnaldo Kistermam estará 
se colocando à serviço da USE para confecção de cartazes na divulgação de eventos. Depto 
Artes: Moacir – Encontro de Teatro em S.P – está em estudo para realização. ESPIRARTE 
– material de divulgação deverá estar pronto na próxima semana. DOD – Abel - 25 jul 93 
reunião geral de Deptos. Simpósio sobre Mediunidade – FEESP – O Depto deverá 
credenciar o sr. Paulo Ribeiro – DOD – USE Regional S. Paulo – para representar o 
DOD/USE neste encontro. O Depto. entrega pauta da reunião geral à secretaria para envio 
de correspondência aos órgãos. Abel questiona sobre informações de fitas e gravações de 
palestras que poderão ser indicadas aos interessados. A USE está providenciando um 
catálogo destes trabalhos, a nível nacional. No momento não temos nada concreto. Depto 
Livro – Carlos Krepste em viagem a Araraquara divulgou apostilas editadas pela USE. 
TESOURARIA Carlos T. Ramos informa que a USE já possui aparelho de FAX. A 
Regional SP. cobra a participação da DE/USE no programa Momento Espírita pelo menos 
uma vez por mês. O Presidente sugere a Assessoria de Imprensa para coordenar um 
cronograma de visitas à rádio. Carlos apresenta proposta de contratação de um novo efetivo 
no quadro de funcionários para coordenar a parte administrativa da USE visto que a 
livraria tem absorvido todo o tempo dos funcionários existentes. O assunto deverá ser 
estudado pela Comissão Executiva. Assuntos Deliberativos: Convite de apoio da USE À 
AJE- Simpósio Paulista de Comunicação Espírita – 21 a 23 abr 94, com participação na 
organização e desenvolvimento. Aprovado com a observação do Presidente que a Assessoria 
de Comunicação Social/USE encontra-se atualmente desfalcada de representantes. 
Esgotada a pauta e ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Presidente considera 
encerrada esta reunião convidando a Carolina Flor da Luz Matos para fazer a prece de 
encerramento. Para os devidos fins, eu, Ariovaldo Albano, 1º secretário, lavrei esta ata que 
vai assinada por mim e por quantos concordarem com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 28 de junho de 1993. 













Ata # 19 – 12 de julho de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 19ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 12 de julho de 1993. Aos doze 
dias do mês de julho de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs, em sua sede social, 
à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, estiveram reunidos os diretores da USE 
que assinaram o livro próprio. Iniciando-se a reunião da diretoria executiva, fez-se uma 
prece por Ariovaldo Albano. Em seguida passou-se ao EXPEDIENTE, anotando o 
secretário geral Sander Sales Leite as correspondências recebidas: 1) Federação Espírita 
Piauiense – cartazete sobre a realização da Feira do Livro; 2) USE Distrital Santo Amaro, 
cópia da ata de sua reunião de 1.6.93; 3) da USE Guarulhos, carta de união da “Casa 
Espírita Fonte Viva”; 4) da S.E Caminho de Damasco, da USED Vila Formosa, informando 
alteração de endereço; 5) da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, informando 
preenchimento do cargo da Presidência, por Lacordaire Abrahão Farad, em decorrência do 
desencarne de Aristotelino Alves Praieiro; 6) da Federação Espírita do Mato Grosso, 
acusando recebimento dos regimentos internos dos departamentos da USE; Expedidas: 1) 
circulares enviadas as cidades sedes dos Encontros Regionais que finalizam o 8º Congresso; 
2) circular de convocação da Reunião Geral do Deptos para o dia 25 de julho de 1993.  
DIVERSOS- Anotou o companheiro Sander uma provável questão envolvendo o DM pela 
não realização da COMELESP deste ano que dar-se-ia em Guarulhos. A questão estaria 
relacionada ao recebimento de inscrição para aquele evento, e em virtude de sua não 
realização, a referida inscrição não teria sido devolvida, motivo certo constrangimento com 
algumas entidades, inclusive a FEESP. Os valores da inscrição teriam sido enviados a jovem 
da mocidade de São José dos Campos, de nome Marcelo. Ficou-se de ouvir o presidente, 
para que este tomasse providencias cabíveis. Um outro assunto envolvendo também o DM 
seria relativo ao envio de boletim com informações da próxima COMELESP e que 
destacaria em seu contexto duas frases, que a principio nada teria a ver com Espiritismo – 
uma de Karl Marx e outra de Paulo Freire. Como não se tinha o boletim em mãos, já que 
referidas comunicações eram feitos DM/Mocidade de CEs e órgãos diretamente, embora 
comentários havidos antes que se pudesse tomar algumas medidas, se elas forem cabíveis, 
procurar-se-ia conseguir o boletim para uma melhor analise da questão. GERAIS – Pauta 
da reunião do CA – Fez-se estudo da pauta para a reunião do CA e convencionou-se que 
dela, entre outros pontos, deveria constar – estudo dos regimentos internos de 
departamentos ( já entregues aos órgãos); informações da realização um curso para 
dirigentes de órgãos, que seria feito antecedendo a referida reunião; avaliação das 
providencias para a realização dos encontros regionais que tratariam de assuntos ligados ao 
8º Congresso, já deferidos na reunião do CA anterior e algumas ideias de temas e 
procedimentos que pudesse ser lançadas para a realização do 9º Congresso. TESOURARIA 
- 1) A livraria está funcionando a contento, poderíamos dizer, em um patamar mais acima, 
tanto quando a distribuidora, e já se pode observar um trabalho mais intenso o que quer 
dizer que estamos desenvolvendo bem esta tarefa; 2) O Carlos pretende que o Rui possa 
ser utilizado em outro setor, saindo da livraria para uma atividade mais burocrática; 3) Em 
face do que foi conversado, propôs o Evany, porque não se criar comercial para o setor de 
livros da USE com critérios para edição de livros e melhor desenvolvimento comercial da 
livraria/distribuidora. O Carlos acha que ainda é cedo para se criar esta estrutura comercial 
para o setor de livros, devendo este estudo ficar para mais tarde; 4) o Carlos é de opinião 
de se criar uma estrutura burocrática tanto para a USE como para a livraria, levantando 
promoção ( como uma cesta básica de livros) e criando marketing de vendas. 



DEPARTAMENTODO PATRIMONIO – 1) Sr. Cóscia levantou a questão do empréstimo 
da impressora do micro antigo que possuímos ao DM mediante assinatura de protocolo, 
conforme solicitação do DM – todos concordaram; 2) E o seguro do prédio? Carlos 
perguntou em quanto ficava. E como ninguém soubesse informar, ficou para depois que se 
soubesse estudo a respeito. Evany fez a prece de encerramento nesta reunião dirigida pelo 
vice-presidente Attílio em vista da ausência justificada do presidente Cesar. De tudo para 
constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 12 de julho de 1993. 
 
Evany Figueira – 3º Secretário.  









Ata # 20 – 26 de julho de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 20ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 26 de julho de 1993. Aos vinte 
e seis dias do mês de julho de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs, em sua sede 
social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, Capital, realizou a DE/USE mais uma 
reunião ordinária que contou com as presenças de diretores que assinaram o livro próprio. 
Aberta a reunião com uma prece feita pela Delma Crotti, passou-se ao EXPEDIENTE – 
recebidas: 1) da FEB, informando que não participará da Feira Internacional do Livro, em 
Frankfurt (Alemanha), em 1994: 2) da USE Regional São Paulo, relatório da reunião de 
18.7.93; 3) da USED Santo Amaro cópia da ata de seu Conselho Diretor; 4) da AJE – São 
Paulo, circular informando sobre o SIMPÓSIO PAULISTA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, em abril/94; 5) da USE – Itanhaém, material informativo do III Seminário 
Espírita Regional, realizado em 25.7.93; 6) da Federação Espírita Pernambucana, programa 
para Mostra Espírita, programado para 31.7 a 1.8.93; 7) Boletim Informativo da XXXVIII 
– Concafras – PSE; 8) da USEI São José dos Campos, informando eleição do Sr. José 
Aparecido Orlando no cargo de Vice-Presidente, em virtude da demissão de Eliomar José 
Pinto. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) realizou-se em ? do Sul reunião sobre o tema 
“Família”; 2) em Araçatuba teremos no final de outubro o Encontro Estadual de 
Educadores Espíritas – comentou-se a respeito do temário “Educação Espírita/Educação 
Integral” – 2.1) Fundamentos Filosóficos da Educação Espírita; 2.2) Manifestações da alma 
e suas implicações metodológicas; 2.3) Imagem – elemento mediador entre ação e 
pensamento – uma vivência artística; 2.4) contexto histórico da educação espírita; e a 
respeito das inscrições, com muita procura por parte dos interessados; 3) Teremos também 
em Araçatuba, o mês espírita cujo programa foi informado; 4) Distribuído boletim 
informativo em “Notas da USE”, com informações de nossas realizações a ser remetido aos 
interessados; Para a reunião do CA de setembro foi dado ciência da elaboração da pauta e 
do roteiro do curso para dirigentes de órgãos que antecederá a referida reunião; 6) Já foi 
providenciado  a distribuição do último número editado do Jornal Dirigente Espírita; 7) 
Troca de ideias para a elaboração do roteiro básico para os Encontros Regionais que 
deverão finalizar o 8º Congresso – informações a serem transmitidas aos interessados; os 
expositores que terão esta incumbência; programa geral do evento; solicitação de rol de 
temas para o 9º Congresso a dar-se em 1995; 8) Edições USE – será editado livro com a 
compilação de diversos artigos publicados no Jornal Dirigente Espírita – como proceder e 
como fazer a revisão dos originais; 9) Proceder a uma melhor revisão do Jornal Dirigente 
Espírita, que tem apresentado em seus números inúmeras correções. GERAIS – 1) Eder 
esteve em São João da Boa Vista, e destacou que a reunião realizada em 18.7.93, apresentou-
se muito boa. Foi dirigida pelo companheiro Edson, tendo em vista viagem do 
companheiro Primo. Estiveram também presentes os companheiros Ivan e Wilson Garcia; 
2) Atílio esteve presente juntamente com Ivan e o Eder no 3º Seminário Espírita da Região 
de Itanhaém, ontem dia 25.7.93. A realização foi boa tendo uma participação de m/m 80 
pessoas; 3) Joaquim Soares informou que esteve em Garça, em reunião com 80 pessoas +/- 
onde tratou de assuntos deveras interessantes e que ontem dia 27.7 nas reuniões de 
departamentos soube melhor através de contacto com João ? que Marília dia 29.8 deve 
rearticular seu órgão regional; e foi informado que algumas medidas já estão sendo tomadas 
para realização em Marília, em 95 da II CONJEB; 4) Carlos Augusto Krespk informou 
também que no dia 10.7.93 esteve em Ribeirão Preto, na abertura de sua FLE; 5) 
Esmeralda, do Departamento de Evangelização Infantil esteve em Pereira Barreto quando 



realizou um curso de preparação de evangelizadores, com a presença de 15 pessoas. Quanto 
a possível colaboração do departamento com o “Meu Jornalzinho” destaca que a redação 
solicita que lhe enviem material, o que poderia ser uma boa colaboração. Pretendem mudar 
o nome do departamento por pedido de algumas pessoas que compareceram em suas 
reuniões de departamentos, desvinculando-o do processo de Evangelho. O importante seria 
a Doutrina. A organização  do Encontro Estadual de Evangelizadores está em pleno 
andamento; 6) Zanardi, do DOD, disse que esteve em Goiânia, em reunião do ESDE 
(Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita), de 23 a 25.7.93. Nesta reunião o Balieiro  que 
devia estar presente também, não teve condições de comparecer. Rio de Janeiro e Paraíba 
estiveram ausentes. Houve muitos contatos fraternos. Muita troca de experiência. Quanto 
ao ESDE deve-se ter um pouco de cautela e não se prender unicamente ao programa da 
FEB, tendo em vista que em termos de sistematização muitas federativas tem o seu e muitos 
programas existem com bom andamento; 7) Sander informou que esteve em Santo André, 
no dia 3.7.93, e que os problemas inerentes aquela cidade com relação ao órgão da USE 
estava resolvido acertando-se a questão de seu nome. DIVERSOS – 1) Presente o sr. 
Arnaldo Kistemann que por solicitação da USE, deverá providenciar alguns cartazes para 
nossos eventos, inicialmente para a Elaine (SAE) cuja impressão deverá ficar pronta até 
finais de agosto, melhor divulgando todos eles; 2) Sander destacou a pauta para a reunião 
do CA de set próximo; 3) Com relação a COMELESP que não aconteceu, aconteceram 
alguns fatos merecedores de esclarecimentos. Mas, como não se sabiam quais eram os 
referidos fatos, seria interessante ouvir primeiro o diretor do DM/USE, para posterior 
encaminhamento de soluções. Foi apenas destacado que andaram cobrando certas 
importâncias a título de inscrição para o evento que não houve e depositados na conta do 
jovem Marcelo, de São José dos Campos e que ainda não tinham sido devolvidos; 4) A 
“Carta ao Centro Espírita”, como documento da USE é um fato histórico e completará 20 
anos de sua elaboração. Far-se-á algum evento a efeméride para destacar o fato? 
DEPARTAMENTO DO LIVRO -  Propõe a edição de um livro com o título “50 anos de 
USE” após pesquisa, para comemorar, este evento que dar-se-á em 1996; 2) Quanto a 
passagem do prof. José Jorge, de avião do Rio de Janeiro para Campinas, para o Encontro 
de Divulgadores do Livro Espírita, em novembro próximo, em face de nada ter sido 
conversado antes, deverá ficar por conta da USE. Também do nosso companheiro Joel 
Menezes Guimarães, do Rio de Janeiro. TESOURARIA – Carlos informou qual seria o 
pagamento pela nossa participação na Bienal Internacional do Livro, de São Paulo, o ano 
que vem (94), para um espaço de 30 m2. Attílio fez a prece de encerramento. De tudo para 
constar a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 26 de julho de 1993. 
 
Evany Figueira – 3º Secretário.  













Ata # 21 – 09 de agosto de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 21ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 9 de agosto de 1993. Aos nove dias 
do mês de agosto de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs. em sua sede social à Rua 
Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE mais uma reunião ordinária, 
que contou com as presenças dos diretores que assinaram o livro próprio. Abriu a reunião a 
prece que proferiu a companheira Delma. EXPEDIENTE – Expedidas – 1) convocação da 
reunião do CA, de 12.9.93, pela secretaria; 2) circular expedida pela Presidência da USE aos 
órgãos da USE, com planilha de atividades, referente aos Encontros Regionais de avaliação do 
8º Congresso. Recebidas – 1) circular da USEI São Vicente, informando a programação do dia 
3.10.93 – revendo os temas do 8º Congresso; 2) da USER Taubaté, programa para o Encontro 
Regional sobre os temas do 8º Congresso, para o dia 26.9.93; 3) da LBV – Legião da Boa 
Vontade, convite para inauguração de um novo templo (ecumênico); 4) 2º Boletim informativo 
da XXXVIII CONCAFRAS – PSE, a ser realizada em Ceres (GO)/94; 5) Do centro  de Estudo 
José Herculano Pires, da USED Penha, convite para reunião confraternativa, no dia 7.8.93; 6) 
da USEI de Adamantina, carta justificando ausência nas reuniões do CDE, e outras; 7) da 
FEESP, carta agradecendo a participação do sr. Paulo Ribeiro, da USER São Paulo, que 
representou a DE/USE em evento do dia 27 de julho último; 8) do SINDHOSP, material 
informativo que trata de isenção da contribuição sindical; 9) do  CE Irmã Carolina , da USED 
do Brás, convite para inauguração de sua sede social, nesta data. O Presidente Cesar Perri está 
representando a USE; 10) da Editora Civilização Brasileira, convite para solenidade de 
comemoração do seu 60º aniversário; 11) circular da COMELESP, com destaque para frases 
de Karl Marx e Paulo Freire. TESOURARIA – 1) Foi comprado o mimeógrafo tantas vezes 
solicitado pela secretaria para seus trabalhos; 2) Nova edição de “Família e Espiritismo”, agora 
em formato de livro, para a qual houve revisão; 3) Propõe o Carlos novo esquema de trabalhos 
na livraria – contratação do Heitor para a livraria, com mais tarimba em venda de livros e a 
passagem do Rui, para trabalhos administrativos, junto a secretaria; 4) Esgotado os vídeos do 
8º Congresso. Propôs reedição dos mesmo para atender interesses que ainda se manifesta, a 
aqueles outros que eventualmente possam se manifestar por ocasião dos Encontros Regionais, 
pela sua aquisição; 5) Estando esgotados os opúsculos “Subsídios para atividades doutrinárias” 
e “Atividades Doutrinárias”, propôs estudos para unir os dois, e após revisão, edição em forma 
de livro; 6) com relação a planos de aula e recursos didáticos que possam servir de subsídios as 
aulas do Dep. Evangelização Infantil, procurar juntar os dois para novas edições USE. 
DIVERSOS – 1) Dia 14.8.93 teremos a abertura do Encontro Estadual de Trabalhadores de 
Creches Espíritas, em São Paulo. O Sander representará a USE, embora do Encontro deva 
participar também a Delma, Esmeralda, Carolina e Attílio; 2) Os Jornais e livros da USE que 
possam ser vendidos nos Encontros que hajam, procurar e acertar com o Heitor; 3) No dia 
14.8.92, às 14 hs. estará sendo aberta a “Feira de Agosto” promoção do Instituto Nosso Lar, 
da Nacy Pulhman di Girolamo, e seria interessante uma representação da USE, pois, nossa 
livraria estará fornecendo integralmente os livros para a FLE que também naquela Feira haverá; 
4) Quanto as tais frases em circular expedida pelo DM/USE conforme se falou na última 
reunião o Evany conseguiu as circulares e as mesmas serão  entregues ao Cesar para uma análise 
preliminar, já que esta reunião está sendo dirigida pelo Attílio, na ausência justificada do 
presidente; 5) Está a fazer 20 anos de lançamento do documento USE “Carta aos Centros 



Espíritas” – deverá o evento merecer algum destaque plausível, alguma comemoração? 
Conversou-se, mas não se chegou a uma ideia comum; 6) No Encontro Regional, em Campinas 
dia 31.10.93, sendo organizado por aquela região, sobre documentos do 8º Congresso, o 
companheiro Ciro Fumagali estará participando com os demais membros da DE em exposição 
informativa de como o 8º repercutiu na região; 7) Conheça o material da USE (livros e 
opúsculos, principalmente), deverá abrir os Encontros, na exposição inicial. Vão ser refeitas as 
transparências de agora, para evitar erros. DOD – 1) Informou realização do 2º Encontro 
Intensivo de Atendimento Fraterno na sede da USE; 2) Solicitou informações de fotos em que 
estivesse a figura do prof. Herculano Pires; 3) Ciro Fumagali, de Campinas, informa a 
realização do II Ciclo de Debates sobre a Prevenção ao Suicídio, no quartel da PM – Estação 
da Luz, em São Paulo, e solicita inclusive, companheiros da USE, para falar na ocasião sobre o 
tema Obsessão e Desobsessão. PATRIMONIO – Cóscia sugeriu e pensa-se em reforma do 
prédio da USE para construir um sobrado. Haverá jeito? 2) Marília informa que por lei 
municipal da prefeita Luiza Erundina, há possibilidade de isenção do IPTU (de S. Paulo) para 
os CEs localizados na capital. No interior deve-se consultar-se da existência ou não de lei neste 
sentido. Prece de encerramento por Sander. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida 
e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 9 de agosto de 1993. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário 









Ata # 22 – 23 de agosto de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 22ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 23 de agosto de 1993. Aos vinte 
e três dias do mês de agosto de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs. em sua sede 
social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, em São Paulo (bairro de Santana) realizou a DE/USE 
mais uma reunião ordinária , com a presença dos diretores e dirigentes de departamentos 
que assinaram o livro próprio. Iniciou-se com a prece que proferiu o Evany. PALAVRAS 
DO PRESIDENTE – Cesar iniciou destacando: 1) Esteve em Araçatuba, quando de seu 
mês espírita e em palestra e conversas breves destacou assuntos ligados a família e a 
comemoração do ano próximo. O livro “Família e Espiritismo” teve uma boa aceitação e 
relativa vendagem. Deverá estar breve RS quando enfocará tema ligado a família quando 
espera que o livro acima tenha boa procura para compra; 2) Disse que o Altivo Ferreira foi 
agraciada pela Câmara Municipal de Santos, com o título de cidadão santista e em 
solenidade que desenvolveu-se às 19 hs de 20.8.93, havia designado o companheiro José da 
Conceição Abreu, daquela cidade para representar a USE, já que o convite havia chegado 
em cima da hora. Na mesma ocasião passou dois telegramas, um para Câmara Municipal, 
outro para o Altivo Ferreira, cumprimentando-os pelo fato marcante; 3) No Encontro 
Estadual de Trabalhadores de Creches Espíritas, que desenvolveu-se a contento, estiveram 
presentes mais de 60 pessoas. Diversos diretores da DE presentes citando-se os nomes. No 
evento foram distribuídos jornais da USE; 4) Para os Encontros Regionais, sobre 
documentos do 8º Congresso, com o título “Repensando o Centro Espírita” está sendo 
elaborado um cartaz único a ser remetido aos órgãos. Isto não impede que cada um elabore 
também o seu, para maior e melhor divulgação do referido evento; 5) Pauta da reunião do 
CA de set/93 e informações sobre o curso para dirigentes de órgãos da USE que acontecerá 
no período da manhã do mesmo dia da reunião. Foi expedido circular aos órgãos com 
informações detalhadas; 6) Campanha sobre a Família, a ser desenvolvida pela FEB, com 
apoio das Federativas, no próximo ano. Necessitando remessa urgente da minuta, 
anteriormente elaborada junto com a USEERJ, aceita-se observações até a próxima reunião, 
pois a mesma deverá ser aprovada em nov/93na reunião do CFN. É preciso que se estruture 
a campanha no Estado de São Paulo. Para tanto espera a USE formar um quadro de 
monitores com companheiros inclusive dos órgãos. Como formar esta comissão dirigente 
ou quadro de monitores? Estuda-se; 7) Foram encaminhados a FEB vários ofícios: - 
Reiterando manifestação quanto a existência de possível assessor daquela entidade, na 
cidade de Botucatu, solicitando manifestações; a respeito da Feira Internacional do Livro, 
em Frankfurt (Alemanha) onde haverá stande com divulgação de editoras brasileiras, 
sugerindo participação da FEB; 8) Editado um suplemento especial da FEB, na revista 
Reformador, com destaque as federativas; 9) A entidade que trata de psicóticos anônimos, 
procura entendimento com o Espiritismo, embora difícil semelhante aproximação devido 
a orientação que a mesma tem; 10) O Presidente deverá estar no Rio Grande do Sul, 
viajando até Santa Maria e deverá fazer divulgação da USE. DEPARTAMENTOS E 
ASSESSORIAS – Departamento de Orientação Administrativa – Juca (Joaquim Soares) – 
1) Estão sendo elaborados os novos regimentos internos para os departamentos/assessorias. 
Quanto ao que diz respeito ao DM/USE, cuja cópia não recebeu até o momento já está 
mantendo correspondência com o Adolfo; 2) Proposta de estudo do regimento interno da 
Comissão Pró-eleição da USE para o próximo ano. O regimento deverá ser elaborado para 
estudo e aprovação na última reunião do ano, em dez/93. Ele elaborará uma minuta do 
regimento. DM – As frases na circular do DM divulgando seus próximos eventos 



confraternativos, sem possibilidades de estudo hoje tendo em vista a ausência da titular do 
Departamento. Espera-se que o mesmo apareça na próxima reunião quando o assunto 
poderá ser analisado. INFÂNCIA – 1) Pela mudança do nome elas perderam sua 
identidade e a Esmeralda está procurando saber “quem somos”? Ou quem são agora os 
integrantes do departamento, inclusive, para elaborar seu regimento interno. Estuda-se; 2) 
providenciando algumas alterações em suas atividades, enquadrando-se com os novos 
dispositivos da USE; 3) Quanto ao curso para Evangelizadores a ser realizado na cidade de 
Araçatuba em fins de out/93, cujas vagas foram limitadas a 200 já estão com elas totalmente 
esgotadas. A divulgação deste curso foram feitas também em MS e Es recebendo destes 
estados algumas inscrições. TESOURARIA – 1) Inicialmente Attílio falou – referiu-se a 
elaboração de um quadro de mantenedores da USE cujos nomes está colhendo entre 
diversos companheiros mais atuante nos quadros de unificação e cuja colaboração 
espontânea está solicitando através de carta e cuja receptividade está concentrando bastante 
acentuada entre todos; 2) Carlos referiu-se: 2.1 – Quanto as Edições USE propõe – 
Apostilas DOD, revisar, juntar e publicar em livro; o mesmo com material do Jornal 
Dirigente Espírita, do qual se pretende extrair alguns artigos para editá-lo em forma de 
livro. 2.2 – Quanto as apostilas do SAE propôs estudos para sua reedição do modo como 
se encontram ou fazer-se também em forma de livro, revendo inicialmente o seu conteúdo; 
2.3 A proposta anterior deve-se ao fato de já haver outra apostila pronta “A do idoso” para 
ser editada, que por sinal foi usado em reunião no Rio Grande do Sul, com ótimo proveito 
em face de seus assuntos; 2.4 – Já nos inscrevemos para a Bienal Internacional do Livro, de 
São Paulo, e nossa inscrição é de nº 72, considerada uma das primeiras; 3. Zanardi, do 
DOD, propôs tendo em vista todas estas manifestações do Carlos em face de reedições, que 
todo o material da USE passasse por uma revisão, deixando-os prontos para novas e futuras 
reedições, facilitando o trabalho para a Editora USE. PATRIMÔNIO – Cóscia disse que 
quanto a reforma do prédio os estudos prosseguem. Quanto a trinca na parede do salão, 
dizendo de como andava as providências para seu concerto, disse que a mesma está em 
observação constante para evitar maiores prejuízos para o prédio. DIVERSOS – A) Eder 
observou 1) que o trabalho proposto para o Centro de Prevenção ao Suicídio, sobre o qual 
havia conversado na reunião anterior ficou sem efeito tendo em vista a escolha por outras 
pessoas de nomes para abordagem do tema com enfoque espírita; 2) que a Rádio Boa Nova, 
de Guarulhos, poderia receber livros de Edição USE em cortesia, que poderia divulgar em 
seus programas espiritas, deixando em sua biblioteca, para conhecimento geral; 3) Referiu-
se a efeitos de padrão de cor utilizados para as capas os nossos livros, pelas editoras, que 
estaria perdendo a cor. Fez referência a IDE, ao Clarim, e a João Santos (que trabalha com 
padrões de cor para editoras) e perguntou o que poderia ser feito daqui pra frente; 4) Em 
reunião junto aos Pais, na FEESP fez estudo sobre a Família para casais, e que o estudo foi 
bom. B) Delma destacou que no suplemento feminino do “O Estado de São Paulo”, de 
domingo último, alguém solicitava endereço de CE de São José dos Campos. Ficou 
estabelecido passar um FAX para aquele jornal informando endereço. C) Sander informa 
que domingo dia 29.8.93 haverá em Jundiaí a reunião da Zonal Bloco B, da região de 
Campinas. Em São Caetano do Sul, na mesma data, 29.8.93, haverá reunião administrativa 
do órgão com a presença da DE/USE. EXPEDIENTE – expedidas – 1) da Secretaria Geral 
da USE circular solicitando aos Deptos relatório de atividades do ano 1992; 2) 
correspondência ao diretor do DM/USE referente circular da COMELESP/94 com 
destaque para uma frase de Karl Marx; 3) carta da Presidência ao Jornal Espírita com 
informações da USE para publicação (anexo, Livro Família e Espiritismo); 4) comprovante 
da ECT do telegrama enviado ao Altivo Ferreira, cumprimentando-o pelo título de cidadão 



santista. recebidas – 1) relatório das reuniões departamentais da USER/S.Paulo de 14.8.93; 
2) da FEEBahia, programa completo do 8º Congresso, com o tema “O Espiritismo e os 
Problemas Humanos”; 3) da União Espiritualista Luz e Verdade Cândida Rosa do 
Nascimento”, São Caetano do Sul, convite para comemoração do seu 55º aniversário; 4) 
da USEI Lins cópia da circular com a programação para o dia 26.9.93 de divulgações final 
dos temas do 8º Congresso; 5) da USEI Franca programação para 3.10.93 referente as 
atividades do 8º Congresso; 6) exemplar da Revista Reformador jul/93com suplemento 
especial do CFN; 7) da USEI Jales programação para o dia 26.9.93, referente ao 8] 
Congresso; 8) da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém convite para participação das 
comemorações do seu 77º aniversário; 9) da USED Santo Amaro, cópia da ata de reunião 
de 3.8.93; 10) do SEI, Rio de Janeiro, acusando recebimento do livro Família e Espiritismo; 
11) da União Espírita de Monte Alto – SP, solicitando (informando) transferência da sede 
da COMENESP/94 para outra cidade por falta de condição (uma dirigida a DE e cópia da 
que se enviou ao DM); 12) da União Espírita de Monte Alto, cópia da carta à Diretoria da 
Mocidade Espírita de Monte Alto, informando impossibilidade da realização da 
COMENESP/94. 13) do SAE relatório do Encontro sobre Creches realizado; 14) da FEB, 
carta circular com manifesto “Em defesa da Vida” para divulgação. A prece final foi feita 
pela Carolina. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será 
por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 23 de agosto de 1993. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 















Ata # 23 – 13 de setembro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 23ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 13 de setembro de 1993. Aos 
treze dias do mês de setembro de um mil novecentos e noventa e três, às 20hs, em sua sede 
social, à Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, estiveram reunidos os diretores da 
USE que assinaram o livro próprio, para mais uma reunião ordinária de sua Diretoria 
Executiva. Prece de abertura feita pela Delma. PALAVRAS DO PRESIDENTE – Cesar 
falou: 1) o curso de ontem, referindo-se ao curso de preparação de dirigentes de órgãos, 
realizado na parte da manhã antecedendo a reunião do CA foi muito     , com proposta até 
para ser um pouco mais extensivo. Deveria ser feito até em termos de órgãos regionais, com 
a edição de um opúsculo a respeito. Ou pelo menos, quando se mudasse a direção dos 
órgãos. A dificuldade estaria em poder reunir todos os expositores que participaram do 
curso ontem, principalmente os do interior. A observação final foi de que tudo correu bem 
quanto ao curso realizado; 2) Companheiros de São Paulo destacaram que consideram 
muito pobre a participação da capital na reunião de ontem, pensaram em poder repetir 
este curso na reunião da USER/S. Paulo, domingo dia 19.09.93; 3) Manual do Expositor 
Espírita com sua edição esgotada. A venda do manual foi feita pela USE embora sua edição 
tenha sido feita pelo CRE/S. Paulo. A USE pretendia reedita-lo, mesmo intensão do 
DOD/CRE/S. Paulo. Motivo pelo qual ficará por conta deles as providências cabíveis; 4) 
Encontros Regionais – informações gerais sobre o assunto. Abertura, quem fará para estes 
sendo entregues documentos e material da USE que deverão ser levados aos locais do 
encontro; Transparência sobre o material – explicou-se a utilização e a ênfase que deveria 
ser dado; Destaques gerais – falar do curso de dirigente espírita; assinatura do jornal 
“Dirigente Espírita”, solicitar que seja por CE; informar a realização da Campanha “Viver 
em Família”; solicitar indicação de representante da região para a formação da comissão ou 
monitores para estruturar a campanha (aliás já está sendo remetido carta neste sentido aos 
órgãos); Cartazes divulgando os Encontros Regionais já enviados; Vídeo do Congresso, se 
esgotados definitivamente, ainda há possibilidade de sua reedição – providenciar; Eventos 
da USE/93 – citar; Escolha de temas para o 9º Congresso, provavelmente entre os sugeridos 
escolher 5 temas. Também falou-se como seria desenvolvido o encontro e a participação 
dos companheiros da DE; 5) Realizado em Botucatu encontro com a DE/USE onde se 
pode dirimir dúvidas sobre diversos assuntos. Pretendem também os irmãos daquela cidade 
um Encontro com a USE nos dias 16 e 19.10.93, em tipo de simpósio, quando se abordaria 
o tema Família. Far-se-á contato com Francisco Halbemann para acerto da visita. Se a 
questão do possível assessor da FEB que existiria naquela cidade é assunto superado, que 
tudo indica resolvido, fica a melhor definição dos limites regionais para serem estudados, 
provavelmente, em um encontro com companheiros de Sorocaba. DEPARTAMENTO 
DO LIVRO – Deu informações a respeito do Encontro desta área que haverá em Campinas 
em novembro próximo. DIVERSOS – Campanha da Família consoante a minuta de 
orientação à Campanha elaborada pela USE-ESP/USEERJ, não tendo retificações a serem 
feitas por nosso intermédio será enviado a FEB para aprovação do CFN na reunião de 
novembro próximo. O texto que enviamos foi acrescido de um outro texto a respeito do 
Ano Internacional da Família/94, edição ONU, traduzido pelo companheiro Clodoaldo 
de Lima Leite. EXPEDIENTE – 1) Informações sobre Encontros Regionais; 2) USEM 
Marília. Carta ao presidente da USEESP informa seu desejo de realizar em Marilia a II 
CONJEB (Confraternização de Juventudes Espiritas do Brasil) de 13 a 16 de abril de 1995. 
Com relação a este item foram tomadas algumas  



providências com cartas enviadas ao DM/USE e a FEB; 3) Enviando minuta da Campanha 
Viver em Família a FEB e onde também se informa de algumas providências também 
tomadas; 4) Enviando as USERs minuta da “Campanha Viver em Família”; 5) Relatório 
anual das atividades do CE Obreiros do Senhor de 1992, de Rudge Ramos (São Bernardo 
do Campo); 6) Da USE I Taubaté, solicita ao DOD/USE o curso de Atendimento 
Fraterno; 7) Da USE I Taubaté, tendo em vista necessidade de ser criada entidade 
assistencial separada da Casa Espírita pede orientação; 8) Ao Dr. Juvanir Borges de Souza, 
FEB, informando que a minuta da Campanha “Viver em Família” foi distribuído pela DE 
da USE as USEs regionais; 9) Do Sr. Guilhermo A. Esteban, da Federación Espirita 
Argentina agradecendo recebimento dos anais do 8º Congresso; 10) USER Presidente 
Prudente pelo Sr. Genésio Emílio Rodrigues informando que desfilia CEs por motivos 
doutrinários (CE Dr. Adolfo Bezerra de Menezes); 11) Cópias de várias cartas de entidades 
espíritas solicitando desfiliação pela desfiliação acima ( veja item 10); 12) USE Botucatu 
informa reunião sobre a Família para o dia 17.10.93 das 9,00 ás 15,00hs; 13) USE 
Guarulhos solicita cadastro e certificado de união do Lar dos Idosos Bezerra de Menezes e 
ao CE Maria Isabel; 14) Ofício da Federação Espírita do Estado da Bahia, oferecendo o 
livro “Palavras de Luz” do Divaldo Pereira Franco; 15) As USERs carta da USEESP com 
preparativos para a Campanha Viver em Família; 16)  Da USE I Lins informando suas 
atividades; 17) da USE I Garça informando a eleição do CD da Comissão Executiva em 
15.8.93; 18) Circular de Vídeo Report Produções oferecendo programas espiritas em vídeos 
VHS; 19) da USE I Bauru informando endereço do Encontro Regional em 3.10.93; 
DIVERSOS 2 – A próxima reunião geral dos departamentos, a dar-se no último domingo 
de outubro devido à proximidade de feriados, possivelmente será cancelada. Antes falar 
com o Sander que verificará dessa viabilidade. DM/USE – Do ofício enviado ao Adolfo, 
não veio resposta e nem ele tem comparecido a reunião da DE. Decidiu-se que será dado 
um tempo para resolução do assunto – frase de Marx em correspondência do departamento 
e alegado transvio de dinheiro da COMESP não realizada este ano. TESOURARIA – 1) 
Carlos informou que o Moacyr Camargo solicitou à USE financiamento de seu próximo 
disco. Como a USE não tem condições de patrocinar foi sugerido que se antecipasse a 
compra de um certo número de disco. Moacyr irá estudar quanto poderá conceder de 
desconto à USE. Discutido o assunto concluiu-se que serão colhidas mais informações com 
o Moacyr para posterior decisão; 2) Carlos informou que foi contratado um novo 
funcionário para a livraria, o Sr. Álvaro Fagundes. Reunirá os três funcionários contratados 
para orientar sobre tarefas de cada um. DIVERSOS 3 – 1) Eder informa que os contatos 
com o pessoal de comunicação estão dando resultado, pois, saiu notícia de página inteira 
de São José do Rio Preto no jornal leigo da cidade (Ricardo Fasaneli); 2) A Folha de São 
Paulo, de 5.9.93 em entrevista feita com “Betinho” este fez referência aos “Espíritas 
Kardecistas” como solidários sérios e honestos. Prece final por Abel. De tudo para constar 
levei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 13 de setembro de 1993. 
 
Assinatura Evany Figueira – 3º secretário 













Ata # 25 – 27 de setembro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 27 de setembro 1993. Aos vinte 
e sete dias do mês de setembro de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs., em sua 
sede social, à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, estiveram reunidos os 
dirigentes da USE que assinaram o livro próprio para mais uma reunião de sua DE. A 
reunião foi iniciada com a prece que proferiu a companheira Delma. PALAVAS DO 
PRESIDENTE: - A) Jornal Dirigente Espírita – Notícias e informações devem ser enviadas 
até 15.10.93. Fechamento da próxima edição marcado para 19.10.93; B) O Departamento 
de Evangelização aproveitou para informar o desencarne de Amélio Calixto, antigo diretor 
deste departamento, dado estes dias, repentinamente. O presidente sugeriu nota no jornal 
noticiando semelhante feito; 1) Já nas informações gerais destacou que três encontros 
regionais, Repensando o Centro Espírita, sobre documentos do 8º Congresso, já foram 
realizados – Jales, Promissão e Caçapava, dia 26.9.93, portanto ontem. Comentou-se a 
respeito dos eventos, com destaque para a relativa participação enfatizado no 
comparecimento: Jales – 14 cidades, 65 participantes; Promissão, 8 cidades, 76 
participantes; Caçapava, 5 cidades, 71 participantes. Quanto ao desenvolvimento dos temas 
mostraram-se satisfatórios e a escolha daqueles a serem propostos para o 9º parece ter 
havido interesse, com a participação de quase todos os presentes. Uma análise, prévia dos 
mesmos, mostra no entanto, que a maioria dos sugeridos não fazem jus para um Congresso, 
que deveria todos em sentido amplo e geral. Talvez, até o momento da escolha final, em 
dezembro, possa ser encaminhado a opção pelos melhores. Nos próximos encontros, no 
inicio de outubro, espera-se também boa receptividade. Quanto a outros aspectos 
verificados nos Encontros que a venda de livros da USE possa continuar merecendo 
empenho; que seja boa a divulgação de nossos eventos; que a apresentação do vídeo sobre 
o 8º também despertou interesse, devendo ser feito novas cópias o que deverá ser visto com 
o companheiro Sirlei, de Araçatuba; 2) Alguns companheiros de Marilia estão no firme 
propósito de realizar uma II CONJEB (destaque que o m(Mocidade) da  COMJEB anterior 
foi alterado para N ( con-confraternização) da proposta atual) – Confraternização de Jovens 
Espíritas do Brasil. Para um “posicionamento” da USE, será solicitando amparo do DM 
através do Adolfo, que emita parecer a respeito. Destaque-se ainda que a proposta embasada 
pelo parecer do DM/USE seguirá através da DE ao CFN que será assim a última instancia 
a resolver a respeito do assunto. Tudo leva a crer não ser muito propicio esta realização 
tendo em vista a própria ideia dos moços, tanto quanto da DE, mesmo porque a data 
proposta para sua realização fim de abr/maio – 95 será realizado o 9º Congresso; B) Com 
relação ao DM/USE ainda a questão do pagamento de inscrição para a COMELESP deste 
ano, importâncias não devolvidas. Segundo parece as inscrições feitas para este ano deverão 
vale como inscrição para o ano que vem. Sem a presença do Adolfo nas reuniões estes 
assuntos continuam em pendencia; b) E afinal quando o Adolfo virá a reunião para dirimir 
todas estas dúvidas?; 3) Para o Congresso Espírita da Bahia, de 12 a 15.11.93, que versará 
sobre o tema “O Espiritismo e os Problemas Humanos”, titulo do livro do Deolindo 
Amorim, provavelmente, a USE que o editou ultimamente, possa ter um pedido de 200 a 
500 livros para venda naquele evento. Se a edição estiver esgotada, reeditar as pressas, o 
livro; 4) Encontro USE/Botucatu – neste encontro com a DE e Departamentos que deverá 
dar-se nos dias 16 e 17.10.93 será proposto a seguinte participação – dia 16/tarde – 
simpósio sobre Campanha da Família; 17/manhã – reunião com os departamentos e 
17/tarde – para o público – desenvolvimento do tema sobre a Família; 5) o CRE/S.PAULO 



reeditará o opúsculo “Manual do Expositor Espírita; 6) Procura-se envidar esforços  para 
uma reunião da DE em São João da Boa Vista, nos moldes das já realizadas em outras 
cidades, e onde se possa e se efetivar um entendimento maior entre seus órgãos e a USE; 
7) Pauta para reunião do CDE/CA de dez próximo – em elaboração. Dela deverá fazer 
parte proposta da contribuição social/94 para os CEs; o movimento financeiro do 
Congresso deverá passar do CDE para o CA; para a constituição de comissão encarregada 
de organizar e monitorar a Campanha da Família no Estado de São Paulo mandou-se 
correspondência a todos os órgãos solicitando indicarem pelo menos, uma pessoa para a 
constituição desta comissão, estando já marcada uma reunião da mesma para 11.12.93, 
sábado a tarde. EXPEDIENTE - recebidas – 1) do Grupo Espírita Emmanuel (Martinópolis) 
solicita desligamento da USE (USER Presidente Prudente); 2) da FEB para o Cesar enviado 
fax, de 2.9.93, da USEI Marilia e carta resposta (relativo a CONJEB); 3) da FEB para o 
CESAR referente Roberto D. Andreucci informando que não é representante ou assessor 
da FEB na região de Botucatu, mas tão somente amigo daquela entidade (laços de amizade 
e eventual colaboração); 4) Do DLivro da USE informes relativo ao II Encontro Estadual 
dos Divulgadores do Livro Espírita, a realizar-se em Campinas de 13 a 15 de novembro de 
1993; 5) da USED Santo Maro, ata de sua reunião ordinária de 7.9.93; 5) da USED Santo 
Amaro, ata de sua reunião ordinária de 7.9.93, 6) da Casa dos Discípulos de Jesus – 
Fraternidade dos Discípulos de Jesus – Setor III, solicitando relação de nomes e endereços 
de centros espíritas unidos. A relação não será fornecida; 7) da Federação Espírita do Estado 
da Bahia, enviando material de divulgação do VIII Congresso Espírita da Bahia de 12 a 
15.11.93; 8) da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, agradecendo o envio de um pacote de 
obras editadas pela USE; 9) da FEB, agradecendo o envio do livro “Família e Espiritismo”; 
expedida  1) Comunicação aos órgãos da suspensão da reunião geral dos departamentos do 
dia 31.10.93 e envio de súmulas das reuniões departamentais de 25.7.93 DIVERSOS 1)- 
Além da carta mencionada vinda de Presidente Prudente com desligamento de CE dos 
quadros da USE, recebemos outras no mesmo teor ensejando que se faça algum tipo de 
trabalho na reunião com aqueles irmãos, superando obstáculos para que a paz volte a reinar 
entre as entidades espíritas daquela cidade. Estudou-se o assunto; 2) Ainda com relação a 
vinda do prof. Jorge a Campinas, já está acertado entre o DL e a Tesouraria que a USE 
arcará com as despesas de passagem, de avião, quando em novembro, teremos o Encontro 
programado para Campinas; 3) Também com relação a venda de livros naquele evento, 
além, provavelmente, da Editora EME Capivari, a USE enviará os seus livros; 4) Sugere-se 
a reimpressão do folheto Conheça a USE, pela sua falta, atualizando os dizeres 
enquadrando-os nos novos dispositivos estatutários da USE; 5) Com relação aos erros 
constantes no Jornal Dirigente Espírita, estes erros tem diminuído consideravelmente por 
uma melhor revisão procedida; 6) Para o lançamento da Campanha da Família, no Estado, 
seria interessante a presença do Divaldo Pereira Franco. O companheiro será consultou 
para uma palestra em março/94 quando a USE pretende estar lançando a referida 
Campanha; PATRIMONIO- 1) O sr. Cóscia referiu-se a um buraco no salão feito para 
verificar a extensão de uma rachadura parede. Parece que não é nada, embora o buraco 
continue em observação; 2) Referindo-se a placa com o nome USE na frente do prédio 
disse que já foi recuperada estando agora em perfeito estado; 3) perguntou em seguida pelo 
seguro do prédio, o que foi informado que as providências andam bem e que dentro de 
alguns dias serão concretizadas. DEPARTAMENTOS DE ARTES – Informou o Moacir 
alteração no FEMCIIN – Festival de Músicas Infantil para algo parecido ser o ESPIRARTE, 
estando em estudo o seu novo andamento. Completando a reunião observou o presidente 
que devido a inúmeros feriados próximos propunha a realização de uma só reunião em 



outubro, ficando esta para o dia 18.10.93 por consenso de todos. Foi feito a prece final 
pelo Attílio. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por 
quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 27 de setembro de 1993. 
 
Evany Figueira - 3º secretário. 













Ata # 26 – 18 de outubro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 26º reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 18 de outubro de 1993. Aos 
dezoito dias do mês de outubro de hum mil novecentos e noventa e três, às 20 hs., em sua 
sede social à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, reuniram-se os diretores da USE, que assinaram o 
livro de presença. Abriu a reunião proferindo a prece inicial Abel Glaser, diretor do 
DOD/USE. PALAVRAS DO PRESIDENTE: falou o Cesar: 1) Fez uma rápida analise das 
Reuniões Regionais havidas no último domingo de set, primeiro domingo de out. Destacou 
– a) As reuniões foram boas segundo as observações dos diretores da DE presentes. B) 
espera-se com isso uma maior divulgação dos temas abordados no 8º; c) concomitantemente 
espera-se também uma maior utilização do material da USE a disposição dos dirigentes 
espíritas; d) aqueles que ainda não conheciam, passariam a conhecer os anais do 8º de onde 
poderão extrair muitas ideias e propostas para um repensar do CE aparelhando-o e 
dinamizando suas atividades; e) o comparecimento foi considerado bom, podendo até 
estatisticamente ser colocado – Bauru, 12 cidades presentes, 90 participantes; Jales, 14 
cidades, 65 participantes; Caçapava, 7 cidades, 75 participantes; S. Vicente, 9 cidades, 95 
participantes; Franca, 11 cidades, 78 participantes; Valinhos, 7 cidades, 35 participantes; 
Santo Anastácio, 14 cidades, 80 participantes; total 7 Encontros, 82 cidades, 590 
participantes; f) houve também uma boa integração entre os participantes, transformando 
os encontros em agradável reunião confraternativa. Noticias serão dadas no Dirigente 
Espírita; 2) Deverá ser reeditado o “Dialogo com Dirigentes Espíritas”, calcado em 
entrevista com Divaldo Pereira Franco – 3º edição. Será editado “Orientação ao Dirigente 
de órgãos da USE: Do Livro “Família e Espiritismo”, temos somente perto de 1.000 em 
estoque, que pode ser considerado quase esgotado. Tendo em vista a procura que tem sido 
feito e a Campanha que se fará no próximo ano. Planejar nova edição o mais breve possível; 
3) Encontro em Botucatu – realizado ontem com a presença da DE. Foi considerado bom 
em seu andamento, onde também se abordou o tema “família”. Quanto ao sr. Andreucci 
esteve presente sem interferir. Podemos esclarecer que por interferência do sr. Juvanir 
presidente da FEB, parece resolvido a questão do pretenso assessor daquela entidade, na 
pessoa do sr. Andreucci, na cidade de Botucatu; 4) O Presidente informou quanto ao 
Encontro Estadual de Educadores Espírita, que na cidade de Araçatuba tudo está 
organizado. Todavia, o que anteriormente estava posto, com reação as vagas, todas tomadas, 
houve inúmeras desistências tendo em vista a greve dos professores há pouco havida e que 
ocasionou falta de condições financeiras para muita gente comparecer. Assim, estava 
reaberta as inscrições e aqueles que pudessem, mesmo no dia, teriam condições de se 
inscreverem; 5) a FEB lança manifesto “Em defesa da vida”, propugnando por uma 
Campanha, neste sentido. A manifestação deverá ser divulgada pela entidade Máter do 
Espiritismo no Brasil, com edições de mensagens e cartazes a respeito; 6) A USE apoia a 
Campanha da FEB e se posiciona contra o aborto, pena de morte e eutanásia na revisão 
constitucional e se propõe a uma ação neste sentido. Já está divulgação sua posição em 
circulares a seus órgãos onde destaca entre outras medidas – a convite da OAB-São Paulo 
participou em reunião a 15.2.93, em que apoiou o texto divulgado “Direito a Segurança 
Pública”. Sim! Pena de morte, não!”; em suas reuniões e no Dirigente Espírita tem 
divulgado informações e firmado posição contra estas medidas; participado e elaborado 
Campanhas em Prol da Família e Em defesa da Vida. Também enviou circular a seus órgãos 
pedindo posicionamento inclusive, junto a Assembleia Constituinte em favor da 
Campanha “ Em defesa da Vida”; 7) A USE  estará participando de um ato público, dia 



23.10.93, às 14:30 hs patrocinado também pelas AMESP, FEESP e outras entidades 
quando no auditório Freitas Nobre, na Câmara Municipal de São Paulo, haverá um 
pronunciamento em Campanha Contra o Aborto; 8) Foi abordado questão ligada a 
Assessoria de Comunicação Social, onde o Fuchs está encontrando dificuldade para exercer 
suas funções, devido aos seus afazeres profissionais. Diga-se de passagem, que nesta área 
este ano apenas foi realizado o SEICON no começo do ano. Sugere-se que ante estas 
dificuldades o mesmo seja substituído, mas, pergunta-se: Por quem? Para estudo. 9) Elaine 
Curti Ramazzini, diretora do SAE, informa, diz o presidente, a realização de um Encontro 
Administrativo-Jurídico para Orientação as Obras Assistenciais Espíritas, dias 26 e 27.2.94 
em Valinhos com a presença da administradora Dalva Toporcov, para estudos diversos 
nesta área, inclusive da necessidade da criação de outra entidade paralela as sociedades 
religiosas (no nosso caso aos centros espiritas), para desenvolvimento de atividades sociais, 
e receber inscrição do CNSS, principalmente para aquelas que desejam receber subvenções 
do governo; 10) Pauta do CDE/CA para dezembro – observar os assuntos pertinentes a 
cada reunião. Redivisão territorial e contribuição social/94 para o CA Constituição da 
Comissão Eleitoral e Regimento da Comissão Organizadora para Eleições da DE/USE para 
o CDE. Não esquecer das informações da Campanha “Viver em Família”. O Sander 
organiza as Pautas e remete. Cesar propôs ainda que as USERs remetam relatório de suas 
atividades durante este ano, que foi aceito por todos. GERAIS 1) Domingo dia 24.10.93 
às 15hs, em São Caetano do Sul, teremos reunião juntamente com alguns membros da DE. 
Ainda em pauta nesta reunião alguns acertos a respeito dos problemas havidos naquela 
cidade, oriundos da mudança de estatutos da USE e órgãos locais com registros e 
personalidade jurídica; 2) o Joaquim Soares apresentou um esboço do Regimento Eleitoral 
que deverá ser aprovado no CDE de dez/93, tendo em vista a eleição da DE para o próximo 
mandato e que acontecerá em jul/93. Levantou a questão se a eleição seria por chapa ou 
nomes. Será proposto que a eleição se faça por eventuais necessidades, na ocasião, se houve. 
EXPEDIENTE: - 1) Divulgação do Encontro Estadual de Educadores Espíritas, 30 e 31.10 
e 1 e 2.11.93, em Araçatuba, noticias finais; 2) Relatório das atividades da USE para o CFN 
da FEB (de nov/92 a nov/93) para a reunião de 13 a 15.11.93, em Brasília; 3) Enviado 
nota para a Imprensa sobre manifesto da FEB “Em defesa da Vida”; 4) Documento sobre 
o Encontro com a USEI Botucatu, em 16 e 17.10.93; 5) enviado carta ao senador 
Humberto Lucena, manifestando-se contrariamente à introdução da Pena de Morte e a 
legalização da Eutanásia e do Aborto na nova Constituição; 6) enviado ao senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy 7) idem a Eva Blay – 8) IDEM O Mario Covas, manifestação idêntica do 
senador Humberto Lucena; 9) ao deputado Dr. Jorge Maluly Neto – 10) ao deputado 
Maurici Mariano, idem senador Humberto Lucena; 11) Circular com noticias finais do I 
Encontro Estadual de Divulgadores do Livro Espírita, de 13 a 15.11.93, na Casa de 
Caridade Irmã Vera Cruz, em Valinhos; 12) da USE Araraquara, solicitando orientação 
sobre contribuição confederativa ao SINDHOSP; 13) Boletim Informativo nº3 da XXXVIII 
CONCAFRAS-PSE/94; 14)do CFN da FEB convocação para a reunião ordinária de 
5/6/7.11.93 em Brasília; 15) da USEI Tupã, convite para a 
CONJERT/COMEREA/CONJEREM; 16) da USED Tatuapé envia seu Regimento 
Interno; 17) da USEI Campinas convite e programa para seu mês espírita em outubro/93; 
18) da FEP Federação Espírita Pernambucana, programação do 3º Encontro Anual sobre 
Assistência Social e Atendimento Fraterno na Casa Espírita, de 10 a 12.10.93; 19) convite 
para o lançamento do livro “Psicoterapia Espiritual, Amor, Moral e Reencarnação, de 
Washington Luiz Lopes da Silva; 20) Convite da Legião da Boa Vontade, para o I Encontro 
“Viver é Melhor” em 10.12.93, no Anhangabaú; 21) da IAM Instituição Assistencial 



Meimei” confirma participação do dia 11.12.93 de Miltes Aparecida Soares de Carvalho 
Bonna; 22) USER Assis credenciando Sra. Célia Castro de Oliveira para reunião de 
11.12.93, relativo a Campanha “Viver em Família”; 23) Franklin Wagner de Ponta Grossa 
(PR)informa que estão criando o FUNDESP- Fundo de Difusão do Espiritismo e manda 
copia anexa de seu projeto; 24) oficio do presidente Cesar Perri de Carvalho aos órgãos da 
USE referente manifestação “Em Defesa da Vida”; 25) de Percy Rubens de Melo, 
Presidente Wenceslau referência ao movimento espírita local desta C.E Adolpho Bezerra 
de Menezes (“CE do Zezinho”); 26) Elaborado relatório sobre Encontros Regionais 
“Repensando o CE” sobre os anais do 8º Congresso; 27) Instituto Espírita de Educação 
IEE agradece o envio do livro “Dirigente de sessões e Praticas Espíritas”; 28) do C.E José 
de Guiar Luz e Caridade, agradece participação em ciclo de Palestras Públicas; 29) 
documentos do DM contendo convocação para reunião do DM e Informes 
Administrativos; 30) Informes da realização da FLE de São Carlos, dia 9.10.83. com inicio 
às 10hs; 31) Federação Espírita do Estado de Sergipe de 30.10 a 6.11.93; 32) Boletim 
Informativo da USE de Botucatu; 33) Carta de Gervásio Emílio Rodrigues sobre 
ocorrências locais e na Região. Envia diversas xerox de cartas de CE da região; 34) Carta e 
programa de estudo do Centro de Estudo Espírita Eurípedes Barsanulfo, Presidente 
Prudente; 35) Eliana Mauch Tenório, secretaria do Centro de Estudos Espíritas em 
programas de estudos; 36) Estatuto do Centro de Estudos Espíritas Euripedes Barsanulfo, 
de Presidente Prudente; 37) do Grupo de Estudos Espíritas Emmanuel/Martinópolis; 38) 
da Associação Assistencial Espírita “Auxilio Fraterno”, ambos se desvinculando dos órgãos 
regional e intermunicipal de Presidente Prudente. Reporte a carta de Gervásio Emílio 
Rodrigues. DIVERSOS 1) Na reunião do CRE foram registrados os nomes que serão 
indicados para composição da comissão que tratará da Campanha da Família cuja reunião 
primeira está marcada para 11.12.93; 2) o presidente acompanhado de outras pessoas 
deram informações de manifestos e pronunciamentos em campanhas contra o aborto, pena 
de morte e eutanásia, que os congressistas desejam colocar na nossa constituição. 
DEPARTAMENTOS – DM 1) Em contacto com o Adolfo, em Franca, e em face de 
correspondência que lhe foi enviada, o mesmo disse que com relação as frases em circular 
da próxima COMELESP ele nada sabia, que ia ver; 2) Quanto as importâncias cobradas e 
não devolvidas, a titulo de inscrição para a COMELESP de 93, estava sendo tomada uma 
posição. Provavelmente, os inscritos este ano, já estariam com sua inscrição garantida para 
94, sem nada terem que pagar; 3) Quanto ao regimento interno, o DM ainda não mandou 
seu para aprovação pelo CA, tendo em vista divergência quanto a indicação do seu diretor 
– quer o DM que seja como vem sendo feita, por eles, quer a DE que seja como os demais, 
por ela. A colocação deles leva o DM a um movimento paralelo. Não se sabe o que fazer. A 
este respeito manifestaram-se Sander e Cesar; DL: 1) Estão desenvolvendo um trabalho em 
comissão para dar uma maior dinâmica a livraria/distribuidora. Inclusive estão se 
utilizando de sacolas, cartazes e outros instrumentos para sua divulgação; 2) Quanto ao 
folheto “Conheça a USE: deverá ser reeditado. Para tanto haverá uma reunião de seus 
dizeres adaptando-os aos novos estatutos da USE. DA) 1) Moacyr Camargo referiu-se ao 9º 
ESPIRARTE a ser realizado de 23 a 24.10.93, em Santos. Deverá haver apresentação 
artísticas e oficinas; 2) O 4º FEMUIN deu-se ontem, em Araras, destacando que houve 
alteração no seu encaminhamento, donde se destacou a realização de uma Mostra de Artes; 
3) Destacou que no Rio de Janeiro houve uma atividade junto as crianças onde puderem 
reunir perto de 500, em Bangu, que se divertiram bastante e onde a música esteve presente. 
Pretendem fazer algo parecido quando do FEMUIN do próximo ano; 4) Propôs a edição 
de um disco infantil dinamizando as atividades da infância na área Useana. Será editado. 



DOD  1)- Abel e Zanardi destacaram reunião realizada em Goiânia e sugestões na pauta 
para a dinamização do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE). Inicialmente, 
calcada nas propostas da FEB este Estudo Sistematizado abrange agora outras que tratem 
do assunto. Destacaram também o cunho de confraternização havida. Na ocasião houve 
encontro do DIJ. 2) O Departamento pretende se realizar um Encontro em Piracicaba e de 
Atendimento Fraterno, em Indaiatuba, no dia 23.10.93 e em Taubaté, cuja data ainda será 
marcada. PATRIMONIO. 1) Cóscia destacou que quanto ao buraco no salão e as 
providências que estão sendo tomadas para o reparo da rachadura na parede do prédio, já 
conversou com engenheiro e que tudo está sob controle; 2) A placa com o nome da USE 
na frente do prédio já foi reformada; 3) solicitou andamento mais rápido para se fazer o 
seguro do prédio. Prece final feita pelo Zanardi. Destaque que o DL foi representada por 
Lucilene Bernardes Longo. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada será 
por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 18 de outubro de 1993. 
 
Evany Figueira - 3º secretário.  



















Ata # 27 – 27 de novembro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 27ª reunião ordinária da DE/USE realizada no dia 22 de novembro de 1993. Aos 
vinte e dois dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa e três, às 20h, 
em sua sede social, à Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, realizou-se a 
DE/USE mais uma reunião ordinária com a presença das pessoas que assinaram o livro 
próprio. Iniciando a reunião proferiu prece de abertura Abel Glaser, diretor do DOD. 
PALAVRAS DO PRESIDENTE - falou o Cesar: 1) o presidente da FEB Juvanir Borges de 
Souza deverá fazer nova doação de livros, às federativas, edição FEB. Para tanto deverá a 
USE enviar uma relação de nomes de livros de nosso interesse para se concretizar tal 
propósito com relação a São Paulo; 2) o livro "Família e Espiritismo", edição USE, com 
grande vendagem, seja no Congresso Espírita da Bahia, recentemente havido, seja 
quando da reunião do CFN, que também se deu neste mês em Brasília; 3) após a 
aprovação pelo CFN, da FEB, quando de suas reuniões nos dias 5 a 7.11.93, das 
Campanhas "Viver em Família" (proposta pela USE-SP) e "Em Defesa da Vida" 
(formulada pela FEB - contra a pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia) foram 
públicas e oficialmente lançadas no Auditório Petrônio Portella, do Senado Federal, em 
Brasília, no dia 8 de novembro, com palestra proferida por Divaldo Pereira Franco e 
presenças de dirigentes de diversas Federativas Estaduais, parlamentares e numeroso 
público; quanto à Campanha "Viver em Família", já temos data marcada para a reunião 
em São Paulo quando pretendemos agilizar a campanha em nosso estado; quanto a "Em 
Defesa da Vida", a FEB criou uma comissão operacional, em Brasília, para andamento da 
mesma; 4) quanto às atividades de assistência social nas instituições espíritas tendo em 
vista a uma posição do CNSS - Conselho Nacional do Serviço Social, onde se exige a 
criação de uma outra instituição paralela à religiosa para registro e possível recebimento 
de subvenções, o presidente da FEB já entrou em contacto com o governo procurando 
dirimir dúvidas ante a inconstitucionalidade da medida, para todos aguardarem; 5) 
assunto voltado para este campo, da Assistência Social, provavelmente seja objeto de 
estudos nas reuniões regionais do CFN o ano que vem; 6) a USEERJ está fornecendo um 
manual de administração, agora atualizado pelas novas medidas governamentais; 7) está 
previsto a realização de um Congresso Internacional de Espiritismo para o período de 18 
a 20.8.94, em Miami; 8) o I Congresso a ser patrocinado pelo CEI - Conselho Espírita 
Internacional deverá acontecer em Brasília, de 1 a 6.10.95; 9) o presidente esteve no VIII 
Congresso Espírita da Bahia, de 13 a 15.11.93 - observou uma boa penetração da USE, 
todavia seria preciso um esforço maior para um melhor conhecimento de nossa entidade - 
esta dificuldade está em que o jornal "O Semeador", da FEESP tem grande penetração, 
levando assim o nome da Federação Paulista àquelas regiões. Também o jornal "A Voz do 
Espírito" é ali conhecido e nós já sabemos das críticas contra a USE; 10) a FEB para sua 
campanha "Em Defesa da Vida" fez diversos cartazes já estando distribuindo-os tanto 
quanto de muitas mensagens sobre o referido assunto; 11) o lançamento oficial de nossa 
campanha "Em Defesa da Vida" dar-se-á no dia 29.1.94 com a presença de Divaldo 
Pereira Franco que fará uma palestra. Quanto ao local ainda não está definido - quase 
todos os locais existentes na cidade estão cedidos, motivo pelo qual deverá a presença do 
Divaldo dar-se em salão de algum CE que ofereça condições para isto, possivelmente o 
"Nosso Lar"; 12) também se prepara a realização de três seminários sobre a campanha 
"Viver em Família", com o primeiro acontecendo logo no dia seguinte à presença do 
Divaldo, dia 30.01.94, com presenças de companheiros que formarão a comissão que 



deverá agilizar esta campanha no estado; 13) com relação aos temas do 9º Congresso, o 
presidente fez um estudo da lista enviada com a pauta da reunião do CDE/CA de 
dezembro/93 e observou que todos eles, perto de 30 m/m (?) poderiam ser agrupados em 
quatro grandes blocos. Desta forma era só dar nomes aos módulos, escolher um nome 
para enunciar amplamente o Congresso e poderiam ser aproveitados todos os temas 
propostos. Provavelmente seria este o encaminhamento que se daria por ocasião da 
reunião; 14) observou também o Sr. presidente a gama de atividades prevista para 94 e 
citou todas. Desta maneira era preciso que se tivesse muito cuidado e um bom critério de 
iniciativa para desenvolvê-las evitando prejuízo para algumas delas. Pediu a cooperação de 
todos para que as atividades pudessem ser desenvolvidas a contento; 15) Edições USE - 
para a Campanha "Viver em Família" possivelmente seria interessante verificar o estoque 
do livro "Família e Espiritismo" e se fosse necessário, preparar com rapidez uma terceira 
edição do livro. Verificar para a reunião da DE de dez/93; 16) Jornal "Dirigente Espírita" 
pretende-se esteja pronto na primeira quinzena de janeiro; 17) quanto ainda às edições 
USE - livro "Família e Espiritismo" (em estoque mais ou menos 1.000 exemplares é o que 
parece ter) - editar a 3ª edição; "Ciência e Espiritismo" de J. Herculano Pires, reeditar 
tendo em vista já estar esgotado; do SAE o opúsculo "Sobre a 3ª Idade" já pronto para a 
edição; coligido (compilado, agrupado) do "Dirigente Espírita", artigos já selecionados 
para edição de um livro - este para lançamento, em abril, quando do Congresso Espírita 
da ASE, o que sugere deva estar pronto em fins de março; 18) com relação à propalada 
realização da II CONJEB, em Marília, e a solicitação de informações ao DM/USE este 
ainda não respondeu a propósito das possíveis démarches e se para o departamento há 
interesse na realização. Ainda não obtivemos resposta da carta sobre o assunto enviada ao 
órgão municipal de Marília e região; 19) ainda relativo aos encontros programados pelo 
DM/USE para as várias regiões do estado, e com relação a colocação de frases em circular 
de divulgação da COMELESP, de fonte não espírita, não temos até o momento 
esclarecimento algum; 20) o Sr. presidente procurou saber se haveria possibilidade de 
alguém albergar companheiros de Alagoas, por pedido daquela federativa, tendo em vista 
operação inadiável e melindrosa que fariam estes companheiros em São Paulo. Estuda-se. 
EXPEDIENTE - recebidas - 1) Pauta da reunião do CD da USE-R/São Paulo em 21.11.93 
e súmula das reuniões departamentais; 2) do DM/USE, súmula da reunião geral de 
Marília em 09 e 10.10.93; 3) boletim nº 4 da CONCAFRAS-PSE/94; 4) da USE-D Santo 
Amaro cópia de ata de reuniões de out e nov/93; 5) do Instituto Espírita de Educação 
solicitando autorização para divulgação de cartaz da Escola Hilário Ribeiro; 6) da USE-
I/Baurú; 7) da LBV convite para evento no Dia Internacional dos Direitos Humanos; 8) 
cartaz do II Seminário Espírita Regional de Itanhaém; 9) informativo da USE Jaú; 10) 
convite para a FELESA - Feira do Livro Espírita de Santo André (VIII FLE); 11) da 
Câmara Municipal de Contagem (MG) para entrega do título de cidadão honorário, 
16.12.93, convite que se faz; 12) da USE-I Botucatú, convite para solenidade de 
formatura dos doutorandos espíritas da FMB; 13) da USE-R Campinas indicando Janete 
A. Giorgetti, Denise Rodrigues e Maria Aparecida Setti, representantes junto ao 
Departamento de Educação da USE, tendo em vista a Campanha "Viver em Família"; 14) 
da USE-I Americana cópia de ofício dirigido à Fundação Espírita de Pesquisa Científica - 
FEPESCI, de Goiânia - GO referente a sugestões de pesquisa no campo da ciência 
espírita; 15) da USE-I Araraquara referente cobrança SINDHOSP; 16 da USE-I 
Americana cópia de carta enviada ao Dr. Facure referente a "observações clínicas sobre o 
Passe Espírita"; 17) comissão formada para criação da USE-M de Francisco Morato; 18) 
da USE-I Americana sugestão para organização do sistema de comunicação interna no 



Centro Espírita; 19) da comissão provisória de criação da USE-R Jaú, ao CDE com 
exposição de motivos; 20) do CE de Caridade "José Custódio", de Bananal (SP) 
informando eleição de diretoria; 21) da USE-I Presidente Wenceslau, informando ter 
enviado telegrama ao Congresso Nacional em manifesto de Defesa da Vida; 22) do CE 
"Francisco Ribeiro"/Santo André, convite para comemoração do 46º aniversário; 23) do 
Sr. Marcelo  ( ? ? )  Ribeiro/Itanhaém, solicitando fita para vídeo da palestra de Divaldo 
Pereira Franco feita em 18.9 pp.;  24) da Confederação Espírita do Estado do Ceará, 
informando fundação da instituição e relação da diretoria; 25) da PMSP informando 
impossibilidade de cessão do Centro Cultural de São Paulo para o dia 29.1.94. Expedidas 
- 1) cópia de procuração da USE ao Dr. Weimer Muniz de Oliveira, advogado, para 
mover ação cautelar contra a União com a finalidade de anular os efeitos das resoluções 
do CNSS; 2) boletim do promoção do II Encontro Estadual do Divulgador do Livro 
Espírita; 3) relatório da reunião do CFN da FEB em 5, 6 e 7.11.93, em Brasília; 4) 
relatório da USE ao CFN da FEB; 5) cópia do relatório de atividades da USE no período 
de 92 enviado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para manutenção do 
registro de Utilidade Pública; 6) manifesto da USE referente ao aborto, ao Painel do 
Leitor, da Folha de São Paulo; 7) carta da USE à Gerência de Programação do Anhembi 
solicitando o Auditório Elis Regina para o dia 29.01.94; 8) circular da USE às sociedades 
espíritas, referente à informação sobre a reunião do CFN da FEB sobre medidas tomadas 
contra as resoluções do CNSS; 9) nota para a imprensa a respeito do assunto acima 
(CNSS); 10) do Departamento de Educação/USE sobre a Campanha "Viver em Família"; 
11) manifesto da USE referente ao aborto, ao Fórum dos Leitores do Estado de São 
Paulo; 12) cópia de convocação do CDE para 12.12.93; 13) cópia de convocação do CA 
para 12.12.93. Esclarecemos que o título de cidadão de Contagem será entregue a 
Divaldo Pereira Franco (item 11 - recebidas). A carta da USE-I Baurú traz assuntos ligados 
ao DOD - entregue ao Zanardi para resposta. DIVERSOS - 1) com relação a fundação da 
Confederação Espírita do Estado do Ceará, e que tem o cargo de presidente vitalício e 
hereditário, foi observado a inoportunidade desta criação originada de desavenças entre a 
União Espírita Cearense e a Federação Espírita do Estado do Ceará; 2) o EDER 
manifestou-se sobre listas com assinaturas solicitadas quando da manifestação pública da 
AMESP, da FEESP e USE no auditório da Câmara Municipal de São Paulo, quando do 
lançamento de campanha contra o aborto, listas que deverão ser enviadas ao Congresso 
Nacional, em Brasília. Decidiu-se centralizar junto à FEESP; assim, estas que estão com o 
Eder para lá serão enviadas; 3) o Eder ainda destacou a solicitação de Norberto Zuca de 
50 exemplares do jornal "Dirigente Espírita" que lhe seriam enviadas gratuitamente, a ser 
distribuído na cidade de São Bernardo do Campo, em campanha de assinatura que ele 
está propenso a fazer. Será enviado apenas 20 exemplares, excepcionalmente. 
TESOURARIA - Carlos destaca a situação financeira delicada da USE neste momento, 
provindo desde agosto, quando inclusive foi admitido o Álvaro para a 
livraria/distribuidora, a fim de dinamizar melhor estas atividades. Além do mais, encargos 
para atendimento integral de Feiras do Livro exigiu aumento de estoque; some ainda 
reedições de nossos livros, pagamento de edição do jornal "Dirigente Espírita" que estava 
sendo faturado a 30 dd., agora apenas com 20 dd. (da data), tudo isto ocasionando uma 
delicada situação para a tesouraria. Apresentando este quadro, observou que talvez 
houvesse necessidade de empréstimos fora, que eventualmente poderia ser feito de 
alguma instituição espírita que pudesse nos auxiliar, e perguntou quem poderia indicar 
alguma assim. Todos ficaram de pensar. Destaque ainda que o "Manual do Expositor" 
edição CRE/São Paulo, que este órgão estava interessado em reeditar não o fará por 



diversas dificuldades, devolvendo à USE este intento. As edições USE deverão assumir 
este encargo. O Carlos se manifestou ainda a respeito do disco do Moacyr, que tem por 
nome "Nos Jardins da Terra Azul". Como foi feito adiantamento ao companheiro para 
edição do disco, com compromisso de compra de nossa parte de certo número, cujo lucro 
reverterá para o nosso caixa. Com data prevista de lançamento para 15.12.93 desejava 
saber como andava a preparação do mesmo. O Moacyr presente disse alguma coisa, não 
pôde precisar mais porque a própria editora do disco também não lhe dera maiores 
informes. DEPARTAMENTO DE ARTE - Moacyr ainda informou do andamento do 
ESPIRARTE este ano dizendo que o evento foi coroado de êxito. Ao final da reunião foi 
dito que no CE "Nosso Lar" se faria o Seminário da Família do dia 30.1.94. A Delma 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, 22 de novembro de 1993. 
 
Assinatura Evany Figueira - 3º secretário. 



















Ata # 28 – 13 de dezembro de 1993 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 28ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 13 de dezembro de 1993. Aos 
treze dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e noventa e três, a3s 20:00 hs, em 
su sede social, a3 Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, realizou-se a DE/USE 
mais uma reunião ordinária com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. 
Iniciou-se a reunião com a prece proferida pelo Zanardi. PALAVRAS DO PRESIDENTE: 
1) O Cesar fez rápidos comentários de como se processou a reunião de ontem do CDE/CA 
e destacou comentários do representante de Osasco a respeito de determinados assuntos 
anotados na ata daquela reunião e perguntou se poderiam se constituir problemas a serem 
resolvidos pela DE e ante a palavra de todos de que não, passou ao ponto seguinte. 2) 
Aproveitando os comenta1rios acima o Sander referiu-se a um bazar, com banca de livros 
espíritas patrocinado pela Fraternidade Irmá Dolores onde tiveram a visita de jovens 
protestantes, o que lhe pareceu curiosidade de conhecimento por parte daquelas pessoas. 
Ficou registrado o acontecimento. 3) Referindo-se a um levantamento por parte, digo, 
histórico da USE para efeito de lançamento de um livro comemorativo dos 50 anos da 
entidade, o Carlos do Departamento do Livro informou que o Natalino D’Olivo solicita 
um ofício da USE convidando-o de modo formal para fazer este levantamento. Após 
considerações, acharam os presentes que o ofício poderia ser feito, colocando, no entanto, 
no condicional esta possibilidade, oferecendo oportunidade para tomada de outro 
posicionamento por parte da DE, se preciso. 4) O estoque de livro de “Família e 
Espiritismo” está atualmente com 680 exemplares. Fazer uma terceira edição com urgência, 
pelo IDE, para lançamento da Campanha Viver em Família no transcurso do mês de 
janeiro próximo. E o pagamento da edição perguntou o Carlos, Tesoureiro ? Será feito e 
esta questão estudada posteriormente. 5) O manual “Curso de Expositor” mudou de 
aparência na sua reedição. 6) O livro “Centro e Dirigente Espírita” com compilação de 
artigos do jornal Dirigente Espírita ficou para ser lançado em abril/94. 7) Também está 
pronto o livro para lançamento de Elaine Curti Ramazzini e Maria Apparecida Valente, 
“Grupo de Idoso” para o SAE. Estuda-se quando será seu lançamento. 8) Em mãos 
elementos para a confecção de um manual “Guia Prático de Videoteca Espírita”. Deve ser 
editado, ficando para ser estudado como fazer. 9) Com relação aos órgãos ausentes nas 
reuniões do CDE/CA ontem realizadas, que já se fazem de forma rotineira como 
priorizarmos insistência para o comparecimento dos mesmos. E o material que comumente 
distribuímos ? Mandá-los ? Optaram por informar que os mesmos estão à sua disposição, 
aqueles que desejarem poderão solicitá-los e assim estaremos evitando, talvez, algum gasto 
a mais com Correios. Verificar por que não vieram? Temos recebidos desculpas que não 
resolvem a questão. Talvez, na remessa das fichas cadastrais para a próxima eleição 
(azul/rosa) insistir pela indicação de pessoas que possam cumprir com o mandato estando 
sistematicamente nas reuniões. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO – 
o sr. Joaquim Soares manifestou-se a respeito do regimento interno para o DM. Referiu-se 
àqueles pontos divergentes de outros regimentos, e parece estar aí pontos de difícil 
administração. Um deles que diz respeito a indicações de seu diretor, que já é de estrutura 
vigente no Departamento, conflita com o esquema diretivo da USE. Após rápida exposição 
deseja saber qual será o encaminhamento que daremos para aprovação do regimento em 
reunião do CA. DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA – O Abel 
manifestou-se apresentando programação até final de janeiro entretanto perguntou 
também como ficarão as reuniões departamentais no final de janeiro já que naquela 



oportunidade haverá o lançamento da “Campanha Viver em Família” no estado. Tendo 
em vista este fato, as reuniões, provavelmente, deverão ser suspensas. DEPARTAMENTO 
DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL – A Carolina informou que a reunião do 
Departamento marcada para os dias 19 e 20.3.94 estavam confirmadas. A propósito deste 
assunto (reunio2es) destacou-se a questão do almoço, quem faz, quem paga e que devem 
ser encontradas novas diretrizes para este encaminhamento. COMISSÃO DO 9º 
CONGRESSO – O primeiro encontro desta Comissão, provavelmente, deverá acontecer 
no dia 30.1.94, concomitante com o lançamento da “Campanha Viver em Família”. 
Possivelmente, seja feito um folheto de lançamento dos trabalhos para o 9º para a 
motivação inicial de participação neste Congresso. EXPEDIENTE – remetidas – 1) Ficha 
Cadastral de Comunicadores enviada a 120 pessoas ligadas à comunicação; 2) Circulares 
enviadas – encaminhando a) programa pra o lançamento da Campanha Viver em Família 
e b) subsídios para a Campanha Viver em Família; 3) Circular à Imprensa Espírita paulista 
com material da Campanha Viver em Família, e solicitação para que os periódicos 
mantenham uma página dedicada a esta Campanha; 4) Cartas para Irenea Francisca de 
Lima Terra, coordenadora do Conselho Doutrinário do CE Nosso Lar confirmando 
utilização do auditório daquele Centro no dia 29.1 à noite e 30.1.94 à tarde e anfiteatro 
pela manhã do dia 30.1.94; 5) para Cecília Rocha (do Cesar), diretora do DIJ/FEB, 
concorda em que São Paulo possa sediar o Encontro Nacional de Diretores de DIJ e propõe 
uma data viável 22 e 23 outubro/94; 6) para a diretora do CE Nosso Lar – Casas André 
Luiz, solicitando sede para realização do Seminário de lançamento da Campanha Viver em 
Fami1lia no dia 30.1.94, das 8,30 às 17,00 hs. Recebidas – 1) da USEI Bauru – coletadas 
700 assinaturas posicionamento contra o aborto; 2) da Federação Espírita do Estado de 
Goiás envio de material campanha “Em Defesa da Vida”, fita VHS e fita UMATIC; 3) da 
Federação Espírita do Paraná, de 1 a 3.4.94 realização do III Encontro Confraternizativo 
de Juventudes Espíritas do Paraná; 4) da FEESP – enviou circulares aos CEs Campanha 
Contra o Aborto; 5) de Arte Poética Castro Alves – dia 28.11.93 entregou prêmios do III 
Concurso de Poesia Espírita; 6) da “Casa da Criança Dr. Bezerra de Menezes” recebemos 
prospecto solicitando contribuição; 7) do Grupo Espírita Djalma Farias convidando para 
comemoração do 37º aniversário com temas e datas entre 2.12.93 a 30.12.93; 8) da USEI 
Tupã – Encontro Inter-Regional de Mocidades Espíritas, de 14.11.93 já realizado. 
DIVERSOS: 1) O CRE/São Paulo perguntou ontem o que se faria para a comemoração 
dos 100 anos de lançamento de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Talvez alguma 
comemoração que poderia ser aproveitada por ocasião de nossa participação na Bienal 
Internacional do Livro, de São Paulo. 2) Haverá uma reunião nacional do DIJ, em 
outubro/94. Solicita-se que São Paulo sedie (só como sede). Presença de umas 100 pessoas, 
mais ou menos. Não haverá responsabilidade de nossa parte com convidados e passagens. 
TESOURARIA: 1) O Carlos referiu-se a nossa condição financeira, que pode ser um pouco 
melhor ou pior, segundo as feiras de livros, e compras que se fazem. Algumas duplicatas 
em atraso que serão no correr do período acertadas. Necessita-se de algum empréstimo para 
melhor equacionamento de problemas na tesouraria. E a Bienal, seja com relação a gastos, 
seja com sua montagem, que também requererá gastos. Como fazer. É preciso estudo 
urgente da questão. A Comissão deverá se reunir em janeiro/94 e espera-se de sua parte 
um estudo condizente a respeito. Quanto ao mais, com relação a Bienal, ela está em plena 
organização. GERAIS: 1) O Joaquim Sores perguntou quantas cópias deve ser tirado do 
regimento do DM que será estudado inicialmente por alguns companheiros da DE. Foi 
informado. 2) Piracicaba está em dúvida quanto ao estatuto, pois solicitou algumas 
informações a respeito. Será esclarecido, tendo em vista que alguns pontos estão explícitos 



no estatuto. Também, com respeito a personalidade jurídica do órgão, como fazer. 3) E o 
regimento interno do CDE, quem deverá elaborá-lo? E seu estudo, como encaminhar. Será 
o assunto posteriormente estudado. 4) Araçatuba informa que tem o órgão municipal, sede 
própria, que embora alugada, está assim melhor aparelhada para seus trabalhos no campo 
da unificação. 5) Attílio propôs nova atuação quanto ao quadro de colaboradores, 
solicitando dos mesmos uma pequena e módica contribuição para atenuar as necessidades 
de expediente da DE, em torno de Cr$ 10.000,00. Todos concordaram que o mesmo deva 
ser novamente acionado, e com a quantia proposta. 6) Sander referiu-se aos problemas com 
o órgão municipal de São Caetano. Disse que seria interessante manter nova conversa com 
o mesmo. Todos acharam que sim e para tal deverão estar presentes naquela cidade os 
companheiros José Carlos e Adilson. 7) Cesar referiu-se ao FEESPIRITA/94, Congresso 
que companheiros da FEESP deverão fazer realizar em out/94. Soube destas notícias em 
conversa com o sr. Teodoro Lauzi Sacco, presdiente daquela entidade, e perguntou-se mais 
uma vez a USE deveria colaborar. Todos concordaram que sim, inclusive com nossa 
participação na comissão organizadora daquele evento, se solicitado, como o foi quando da 
realização do Congresso Internacional realizado anteriormente por aquela entidade. Nada 
mais havendo para deliberação, encerrou-se a reunião com a prece que proferiu a 
companheira Carolina. De tudo para constar, lavrei a presente ata que lida e achada 
conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 13 de dezembro de 1993. 
 
Assinatura Evany Figueira – 3º Secretário. 














