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10 de julho de 1994 
Assembleia Geral Ordinária 

Conselho Deliberativo Estadual 
 
Ata da XXIV Assembleia Geral Ordinária da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo, realizada na sua sede social na Rua Gabriel Pizza, nº 433, Santana, Capital. Em 
segunda convocação, às 9 horas, o Sr. Antônio César Perri de Carvalho, Presidente da USE, 
deu por instalada a XXIV Assembleia Geral Ordinária da USE, com a presença de 
representantes de 18 Centros Espíritas do interior do Estado, 30 Centros Espíritas da 
Capital e 39 representantes do Conselho Deliberativo Estadual, solicitando ao Sr. Sander 
Salles Leite, Secretário Geral da USE para ler o edital de convocação. Em seguida, o Sr. 
Antônio César Perri de Carvalho passou ao item 2 da pauta, passando à composição da 
Mesa Diretora da Assembleia Geral que foi realizada por indicação de nomes, seguido de 
eleição pelos presentes, ficando assim constituída a mesa Diretora, por unanimidade: 
Presidente: Sr. Paulo Roberto Pereira da Costa; 1º Vice, Sr. Merhy Seba; 2º Vice, Sra. Júlia 
Nezu de Oliveira, 1º Secretário, Sr. José da Silva Bueno Neto; 2º Secretário, Sr. Abílio 
Rodrigues Braga; 3º Secretário, Sr. Dorvanil Ferreira Cardoso. O Sr. Presidente da 
Assembleia Geral Ordinária fez uma saudação aos representantes presentes, passando ao 
item 4 da pauta, solicitando ao Presidente da DE, Sr. Antônio César Perri de Carvalho 
para proceder à Apresentação do Relatório de Atividades da DE da USE relativo ao biênio 
92/94, informações sobre a Campanha Viver em Família, IX Congresso Estadual de 
Espiritismo e participação da USE na 13ª Bienal Internacional do Livro. O Sr. Antônio 
César Perri de Carvalho, usando a palavra, passou a expor o relatório de Atividades da DE 
da USE referente ao biênio 92/94, dando todas as explicações necessárias. Em seguida, a 
Sra. Célia Maria Rey de Carvalho, do Departamento de Educação, comentou sobre a 
Campanha Viver em Família, seguida do Sr. Carlos Teixeira Ramos, Tesoureiro Geral da 
USE, que comentou sobre a realização da 13ª Bienal Internacional do Livro e participação 
da USE nesse evento, pedindo a colaboração de todos. O Sr. Antônio César Perri de 
Carvalho, retomando a palavra, comentou sobre os preparativos para a realização da IX 
Congresso Estadual do Espiritismo, enfatizando a realização das prévias a serem realizadas 
em 9 regiões do Estado. Concluindo o relatório, o Sr. Presidente da DE da USE enfatizou 
sobre os fatos relevantes da sua gestão, ressaltando a situação do movimento e a situação 
do país e, cujo relatório de atividades se encontra em arquivo, à disposição dos interessados. 
Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Geral Ordinária passou ao item 5, 
Apresentação do Relatório Financeiro, solicitando ao Sr. Carlos Teixeira Ramos, 
Tesoureiro Geral da USE, para apresentá-lo, o qual expôs o Relatório Financeiro e teceu 
os comentários necessários. Em seguida. O Sr. Presidente da Assembleia Geral Ordinária, 
Sr. Paulo Roberto Pereira da Costa, submeteu o Relatório de Atividades da DE da USE, 
referente ao biênio 92/94 e o Relatório Financeiro, à votação, tendo sido ambos aprovados 
por unanimidade pelos presentes. Dando prosseguimento à Assembleia, o Sr. Presidente 
da AGO procedeu à apresentação do Regimento Interno das Assembleias Gerais, passando 
à votação, cujo regimento foi aprovado pelos presentes, em cumprimento ao item 3, da 
pauta. Passou em seguida ao item 6. Dar posse aos membros do CDE e ao item 7, dar posse 
aos membros do CA, solicitando ao Sr. Sander Salles Leite, Secretário Geral da USE, para 
proceder à leitura dos nomes dos representantes, dando afinal empossados como membros 
do CDE e como membros do CA, respectivamente, ressalvando que só estão empossados 
como membros do CA os representantes que não fizerem parte do CDE, tendo o 
Presidente da AGO solicitado aos órgãos para substituir eventual representante que esteja 



 

 

indicado para representá-lo nos dois conselhos. Em seguida, o Presidente da AGO 
suspendeu os trabalhos da Assembleia e deu por instalada a reunião do CDE, para fins de 
proceder a eleição da Diretoria Executiva da USE. Iniciando a reunião do CDE, a 225ª 
Reunião Ordinária, o Sr. Presidente da AGO, passou a palavra ao Sr. Joaquim Soares, da 
Comissão Eleitoral e que em nome da mesma, informou que se apresentou chapa única, 
conforme carta do Instituto Espírita de Educação, passando à leitura do nome dos 
candidatos. Em seguida, a mesa Diretora passou a palavra ao CDE para deliberar sobre a 
forma de votação, ficando estabelecida a forma ostensiva, por apresentação da credencial. 
A chapa foi eleita por unanimidade, ficando assim constituída a DE da USE para o triênio 
1994/1997: Presidente: Atílio Campanini; 1º Vice-Presidente: Luiz Alberto Zanardi; 2º 
Vice-Presidente: José Antônio Luiz Balieiro; Secretário Geral: Delma Croti; 1º Secretário: 
Sander Salles Leite; 2ª Secretária: Carolina Flor da Luz Matos; 3º Secretário: Edson Maria 
de Oliveira; 1º Tesoureiro: Ariovaldo Albano; 2º Tesoureiro: Amélio Fabrão Fabbro Filho; 
Diretor de Patrimônio: Antônio Cóscia. A mesa diretora deu por empossada a nova 
Diretoria Executiva da USE, saudando a Diretoria eleita desejando uma profícua gestão, 
com as bênçãos do Cristo e dos companheiros do plano espiritual. Passou em seguida a 
palavra para o Sr. Atílio Campanini, novo Presidente eleito, que dirigiu a palavra aos 
presentes, agradecendo a confiança depositada na nova Diretoria e conclamando a todos 
para continuar trabalhando em prol do movimento espírita e do movimento de unificação. 
Em seguida, a mesa Diretora deu por encerrada a 225ª Reunião Ordinária do CDE, 
passando às atividades da Assembleia. Reiniciando as atividades da Assembleia, o Sr. 
Presidente da AGO, Sr. Paulo Roberto Pereira da Costa, passou ao item 9 da pauta, leitura 
e aprovação da Ata desta AGO, suspendendo as atividades por 10 minutos, a fim de que o 
1º Secretário procedesse a elaboração da ata. Reiniciando as atividades, o Sr. Presidente 
solicitou ao 1º Secretário que procedesse a leitura da ata, que foi submetida à apreciação 
dos presentes, tendo sido aprovada por unanimidade com a ressalva de onde constar 
“Tesoureiro Geral”, leia-se “1º Tesoureiro”. Como ninguém mais fizesse uso da palavra, o 
Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, às 11 horas e 50 minutos, 
solicitando ao Sr. Éder Fávero para proceder à prece de encerramento. Eu, José da Silva 
Bueno Neto, 1º Secretário, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Sr. 
Presidente e demais membros presentes. 
 
São Paulo, 10 de julho de 1994.    
 











 

 

Ata # 226 - 11 de dezembro de 1994 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos onze dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e noventa e quatro, às nove 
horas e dez minutos, em segunda convocação, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual 
da USE, em sua sede social, na rua Dr. Gabriel Piza nº 433, nesta Capital de São Paulo, 
com prece proferida por Osvaldo Magro Filho, de Araçatuba, obedecendo a seguinte 
Ordem do Dia: 1) Abertura - foi  dada as boas vindas pelo presidente Attílio Campanini e 
feita a apresentação dos participantes da reunião. Na oportunidade o senhor presidente 
informou que foi suspensa a edição do jornal "Meu Jornalzinho" por dificuldades de ordem 
financeira e falta de colaboradores para sua manutenção. 2) Expediente da Secretaria - a) 
carta da USE Distrital de Vila Formosa, indicando a Sra. Luceli de Paula Martins como 
representante substituta do Sr. Sander Salles Leite; b) a USE Municipal de Mococa nomeia 
a Sra. Maria Alice Romero Leite da Silva como representante junto ao CDE; c) a USE 
Distrital Jabaquara indica o Sr. José Clemente Rissi para substituir o Sr. Edison Maria de 
Oliveira, como segundo suplente, junto ao CDE; d) a USE Intermunicipal de Nhandeara 
informa sua instalação em 21 de abril de 1993; e) a USE Regional de Santo André informa 
sua nova denominação para USE Regional do Grande ABC. Este assunto deverá ser 
encaminhado ao Departamento Jurídico da USE. 3) Programação para 1995 - foi 
apresentado um Sistema Integrado de Ação (a nível regional), envolvendo programação da 
Diretoria Executiva e dos Departamentos da USE. A dinamização das USEs Regionais se 
fará através da operacionalização das tarefas e a apuração de necessidades. Assim, as 
atividades propostas e aprovadas e os recursos humanos serão regionais; A programação 
atenderá sempre às características e necessidades da área, com o apoio da USE Central e 
dos departamentos; a ação da USE e Departamentos será sempre no âmbito das regiões. A 
sugestão foi aprovada, sendo que será enviada às USEs Regionais carta explicando o 
procedimento de atuação do calendário. O Departamento de Educação, após dar 
informações sobre a “Campanha da Família”, propôs ao CDE a continuidade da campanha 
e da atual comissão até o final de 1995, o que foi aprovado por unanimidade. 4) Nono 
Congresso Estadual - foram confirmadas as cidades que realizarão as prévias e dadas 
informações referentes à participação dos congressistas. 5) Reforma Estatutária - foi 
apresentada proposta de inclusão, como finalidade da USE, a edição de livros e jornais, 
bem como a criação do Departamento Editorial, com vistas a eventuais benefícios 
tributários. Ficou deliberada a aprovação do dispositivo deixando a redação final para 
aprovação em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para o mês de março de 
1995. A redação deverá estar dentro das implicações legais (caso necessário). 6) Informações 
Gerais - a) Conselho Federativo Nacional: o tema central de estudo do CFN realizado em 
Brasília nos dias 3 a 6 de novembro último foi: Serviço Assistencial Espírita - Pressupostos 
Filosóficos e Doutrinários. A USE São Paulo apresentou trabalho que foi previamente 
publicado na revista Reformador. O assunto será tema do Encontro Nacional a ser 
realizado em Goiás na Semana Santa de 1996. Outro assunto apresentado foi o relatório 
geral das atividades realizadas em São Paulo pela Campanha da Família. A representação 
do CFN foi de 27 Estados; b) Departamento de Infância: a diretora do departamento 
informou que a Nova Proposta de Evangelização, já aceita em reunião de 26 de fevereiro 
de 1994, foi apresentada e estudada no Encontro Estadual de Evangelizadores, realizado 
em setembro de 1994, na cidade de São Vicente. Durante o ano de 1995, a proposta será 
levada a todas as Regionais do Estado; c) Departamento de Mocidades: foi apresentada a 
diretora Ana Cecília, que informou sobre o levantamento realizado junto às Mocidades. 



 

 

Apresentou informações sobre o Encontro Estadual realizado nos dias 11 e 12 de novembro 
de 1994, em São José dos Campos e sobre as confraternizações a serem realizadas na 
chamada semana santa de 1995. A COMJESP será realizada em 1996, na cidade de Franca; 
d) Departamento de Educação: Campanha Viver em Família - foi solicitada a continuação 
da campanha no Estado de São Paulo durante o ano de 1995. Entre as justificativas, 
considerou-se: o módulo “O Lar Espírita” no temário do Nono Congresso Estadual, os 
relatórios das várias regiões do Estado demonstrando crescente interesse pelo tema e as 
publicações recentes. A Comissão Estadual da Campanha prosseguirá, durante o ano de 
1995, estimulando e acompanhando as ações sobre Família. 7) Palavra aos órgãos - a) São 
Vicente: informa sobre feiras do livro realizadas em São Vicente e Praia Grande e 
participação na Feira Espírita Filantrópica; b) São Paulo: informou sobre a Lei 1166/1/94 
que instituiu a "Semana de Allan Kardec" (Câmara Municipal de São Paulo); Guaianazes 
informa que, com o pedido de união do Grupo Espírita Missionários da Luz, completam 
seis Casas unidas; d) Marília: informa a inauguração da Biblioteca Espírita, que atenderá 
também a região. No carnaval será realizado o primeiro Encontro Espírita da Família 
Regional. Foram dadas informações sobre a décima nona Feira do Livro e décima sétima 
Feira da Solidariedade e das três Bancas do Livro Espírita que funcionam na cidade. Em 
1995 Tupã realizará o nono Encontro de Dirigentes e Diretores Espíritas; e) Piracicaba: 
informa sobre Feiras do Livro, COMECELESP e reciclagem sobre Atendimento Fraterno; 
f) Mogi Guaçu: fala sobre a Campanha da Família, Feira do Livro Espírita e Seminários 
promovidos pela Regional; g) Campinas: faz entrega e dá informações sobre o Regimento 
Interno da USE Zonal Centro. O Departamento de Infância iniciará, mensalmente, 
oficinas de trabalho; h) São Caetano do Sul: diz que será outorgado o título de Cidadão 
Sulcaetanense a Divaldo Pereira Franco e dá informações sobre Feira do Livro Espírita; i) 
Jaú: informa sobre Encontro Regional e Videoteca. Esgotados os assuntos a reunião foi 
encerrada às 12:56 horas, com prece proferida por José Argemiro da Silveira de Ribeirão 
Preto. 
 
São Paulo, 11 de dezembro de 1994. 
 








