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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

10 e 22 de Janeiro
07 e 28 de Fevereiro

24 e 28 de Março
11 e 25 de Abril
09 e 23 de Maio

27 de Junho
25 de Julho

08 de Agosto
16 e 26 de Setembro
10 e 24 de Outubro

14 e 28 de Novembro
12 de Dezembro



Ata # 29 – 10 de janeiro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 29ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 10 de janeiro de 1994. Aos 
deis dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e quatro, às 20 hs., em sua 
sede social, à Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, realizou a DE/USE mais 
uma reunião ordinária, com a presença dos diretores que assinaram o livro próprio. A 
prece de abertura esteve a cargo do companheiro Sander. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE - 1) Iniciou o Cesar sua exposição referindo-se à presença do Divaldo 
Pereira Franco nas solenidades de lançamento da Campanha "Viver em Família", dias 29 
e 30 do corrente, e destacou a necessidade de alguns acertos evitando-se a configuração de 
algum problema para a organização do evento por parte da USE: 1ª- Haverá almoço para 
os participantes - para quem, como encaminhar as pessoas que desejarem almoçar, 
principalmente, os do interior, como seria a USE ressarcida das despesas, quem fará o 
almoço. Isto tudo foi conversado e tomadas algumas medidas iniciais para seu 
encaminhamento; outras medidas serão tomadas na sequência, quando surgirem. 2ª- 
Som, rádio - como já está encaminhado. O Éder que está encaminhando o assunto, 
principalmente, junto à Rádio Boa Nova, de Guarulhos, disse de como andava os 
preparativos e o que mais precisava ser feito, inclusive com o envio de ofício que a Rádio 
desejava. Quase tudo encaminhado. 3ª - Local - Tendo em vista a repercussão que o 
evento está tomando, estão os nossos companheiros do CE "Nosso Lar", onde será 
realizado o Simpósio, um pouco assustados em face de seu local, não ser muito grande, 
pois, tendo também atividades nos horários previstos, poderia termos número muito 
grande de pessoas participantes. Eles, não estão muito à vontade para mudar os horários 
de suas atividades, deixando o salão somente para a USE. 4ª - Filmagens - Haverá a 
filmagem do evento por uma locadora, já contatada, e posteriormente os vídeos serão 
colocados à venda. Haverá acerto inicial com o Divaldo a propósito deste item. 5ª - 
Programação/dia 29.1.94 - apresentação do Coral e Orquestra da FEESP que já se 
colocaram à disposição junto ao Cesar. Contudo, destacou, o Sr. presidente, possível 
dificuldade destas apresentações no salão daquele CE pelo número considerável de 
elementos e participantes do coral e orquestra e a necessidade depois, de alojá-los no 
salão, como pela necessidade do aumento do espaço para apresentação dos mesmos. E o 
som a Rádio Boa Nova dará. Já serão necessários outros entendimentos. Não se sabe 
ainda como ficará semelhante apresentação. 6ª - O Moacyr fez uma música alusiva à 
Campanha para este evento, a pedido da Marília. Deverá apresentá-la. Quando? Estes 
assuntos todos deverão ainda ser melhor analisados e equacionados até o instante da 
realização do Simpósio. DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 
(Joaquim) - Quanto ao estudo que se fará na reunião de março/94 do CA, do regimento 
interno do DM, deverá ser feito um pequeno histórico da organização deste 
Departamento que acompanhará o seu projeto de regimento. Inicialmente, parece que o 
regimento do DM deverá acompanhar o modelo dos outros departamentos da USE. 
COMISSÃO DA BIENAL - 1) Estudou-se a formação da comissão da USE que deverá 
organizar nosso estande na Bienal Internacional do Livro, que este ano acontecerá em 
São Paulo, e não oferecer este ensejo ao Departamento do Livro, tendo em vista a 
magnitude do acontecimento. Desta forma a comissão organizadora encampará atividades 
em vários setores. Estudou-se também as pessoas que seriam convidadas para ativar estes 
diversos setores ficando tudo assim organizado: Carlos Teixeira Ramos, para o setor de 
Finanças; Éder Fávaro, para divulgação; Sander Salles Leite, para Secretaria; Carlos 



Augusto Krespk, para Vendas; Cesar, para Eventos; Amélio/Zanardi, para Infra-Estrutura. 
Esta comissão deverá iniciar seus trabalhos ainda este mês. EXPEDIENTE - Recebidas - 1) 
da Soc. Beneficente "Francisco de Paula Victor", de Tambaú e 2) do Centro de Caridade 
"Francisco de Assis", também de Tambaú, solicitando inclusão como sociedade unida, o 
que foi feito; 3) cartão postal de Natal, de Manoel João Prates Siquenque, de 
Redondo/Portugal; 4) da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, comunicando recebimento de 
correspondência de 22.12.93, por intermédio de Éder Fávaro, para coordenação de 
participação no Simpósio da Campanha "Viver em Família"; 5) do Instituto Cultura 
Espírita do Brasil, comunicando eleição de nova diretoria biênio 1994/1996; 6) da 
Câmara Municipal de São Paulo, agradece recebimento de publicações da USE; 7) do 
Grupo Espírita "Allan Kardec", de Natal/RN, eleição de sua diretoria para o biênio 
1994/1995; 8) da USE-D Santo Amaro, realização do IV Simpósio/94, em 16.1.94, tema 
"Vícios e suas Consequências"; 9) da USE-I Americana propondo algumas questões para 
serem debatidas e analisadas; 10) da Associação Espírita de Leiria, cumprimenta pela 
Campanha "Viver em Família"; 11) da Casa Assistencial Espírita "Geraldo Ferreira", 
solicita suspensão do envio de expositores da USE às segundas e quartas-feiras (mas, nós 
não enviamos) - enviar para a USE de Santo André, para ver se o assunto lhe pertence. 
EXPEDIDAS - 1) da Secretaria Geral para órgãos ausentes na reunião do CDE de 
12.12.93 com informações do ocorrido; 2) da Comissão Eleitoral da USE para órgãos 
solicitando apresentações de "chapas" para eleições da USE na AGO de jul/94. Prazo: 
15.5.94; 3) do Cesar para Murilo informando que o CDE aprovou seu nome para 
integrar a Comissão Central Organizadora do 9º Congresso Estadual Espírita; 4) à USE 
de São José do Rio Pardo entregando certificado de união de Centros de Tambaú; 5) à 
Rádio Boa Nova, de Guarulhos, solicitando coordenação às atividades do Simpósio de 
lançamento da Campanha "Viver em Família"; 6) de Cesar para Teodoro Lausi Sacco, 
ratificando convite para a FEESP colaborar com o lançamento da Campanha "Viver em 
Família", em âmbito estadual; 7) de Cesar para Juvanir Borges de Souza remetendo 
material relacionado com o lançamento da Campanha "Viver em Família" (FEB); 8) nota 
para imprensa relativa aos preparativos para o 9º Congresso Estadual Espírita; 9) de Cesar 
para o Instituto Difusão Espírita solicitando orçamento para 3ª edição do livro "Família e 
Espiritismo" e 2ª edição do "Manual do Expositor Espírita". TESOURARIA (Carlos) - 1) 
A tesouraria tem procurado dar uma boa administração ao dinheiro em caixa, 
procurando manter quites as contas, embora, às vezes, precise prorrogar certos prazos de 
pagamento, inverter certos pagamentos atenuando impacto sobre o caixa; 2) Por exemplo, 
é boa a situação do caixa, pois, tem dado para pagar todas as dívidas existentes, embora 
esteja a zero, exceptuando o empréstimo feito e ainda a ser pago; 3) Um problema sempre 
crucial, é o pagamento da edição do Jornal. O pagamento desta edição teve que ser 
adiado para outra semana, quando também ocorrerá o pagamento de mais de uma 
prestação de nossa participação na Bienal Internacional do Livro, de São Paulo; 4) Atílio 
informou a remessa de solicitação a diversos companheiros, participantes de um quadro 
de mantenedores da USE, para que possam efetivar suas contribuições, amenizando um 
pouco as nossas necessidades financeiras; 5) Edições USE - estuda-se a edição de um 
manual, sobre videoteca, e a terceira edição do livro "Família e Espiritismo", agora com 
estoque de +/- 300 volumes, e imprescindíveis para o desenvolvimento de nossa 
Campanha "Viver em Família", a ser lançada no fim deste mês. DEPARTAMENTO DO 
LIVRO - aditando às necessidades da tesouraria para uma venda maior de livros através 
de nossa distribuidora, informou o departamento a realização de diversas FLEs, em São 
Paulo, em pequenas regionais, dando algumas datas e locais de suas realizações. 



DEPARTAMENTO DE ARTE - 1) O disco que será lançado pelo Moacyr Camargo, com 
parte de apoio financeiro pela USE, e que deveria ter sido já feito há algum tempo, ainda 
não o foi. A cópia da capa do disco deverá por estes próximos 7 a 8 dias estar pronta. 2) 
Sugeriu também a feitura de algumas músicas que pudessem servir para a Campanha 
"Viver em Família", lançando-se a seguir um compacto. São idéias para estudos. 
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO (Coscia) - Informou desenvolvimento de alguns 
trabalhos feitos no prédio para melhor atender àqueles que dele utilizam em suas 
reuniões seguidas. DEPARTAMENTO JURÍDICO - Foi informado que o CNSS - 
Conselho Nacional de Serviço Social está cancelando o registro de entidades religiosas e 
assistenciais, por vários motivos, ou mesmo sem motivo. Está enviando carta a +/- 70 CEs 
que estão tendo este registro cassado. GERAIS - Informou-se no final da reunião do 
desencarne do companheiro Alonso Garcia, conhecido de muitos dos companheiros da 
DE e com quem muitos trabalharam na Seara Espírita. A seguir nossa companheira 
Delma Crotti fez a prece de encerramento pedindo também pelo companheiro 
desencarnado. Nada mais encerrou-se a reunião. De tudo para constar lavrei a presente 
ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 10 de janeiro de 1994. 
 
(assinatura)  (Evany Figueira) - 3º secretário.   
 















Ata de 22 de janeiro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE/USE, em 22 de janeiro de 1994, antecipada. Aos 22 dias do mês de janeiro 
de hum mil novecentos e noventa e quatro às 16.30 hs, reuniram-se os diretores da 
DE/USE, para mais uma reunião ordinária, em sua sede social, a rua Dr. Gabriel Pizza, 
433, Santana, São Paulo. Os diretores assinaram o livro próprio. Prece inicial – Joaquim 
Soares. 1) Cesar falou a respeito da abertura da “Campanha Viver em Família” – a) feito 
contacto e acertado detalhes junto ao CE Nosso Lar; b) almoço será na sede da USE; c) será 
distribuído material para divulgação da Campanha; d) emitido fax divulgação para toda 
imprensa leiga do Estado de São Paulo; e) enviado livro “Família e Espiritismo” para os 
programas de TV Jô Soares e Clodovil; f) almoço estará a cargo da USE Regional Distrital 
Guaianases; g) apostila referente campanha será vendida no local, preço Cr$ 500,00; h) 
Cesar comentou que Divaldo havia autorizado a participação do Jornal “A Voz do Espírito” 
para gravação da abertura. Após conversa com o Divaldo a participação deste jornal será 
apenas jornalística e a USE terá todos os direitos sobre a gravação da abertura mais a do 
seminário (domingo); i) Cesar contatou profissional para gravação ao preço de 200,00 
dólares. Preço final de cada fita, para janeiro Cr$ 5.500,00, sendo que no total deverá 
chegar a três fitas gravadas +/- Cr$ 16.500,00, o jogo das três; j) preço da passagem para o 
Divaldo – Cr$ 168.000,00 que poderá ser rateado com outras sociedades, a serem 
contatadas, que também contam com a presença do Divaldo; k) manter equipe para venda 
de livros ao público, para que se aproveite ao máximo a oportunidade; l) espera-se uma boa 
participação no evento. 2) USED Pirituba deverá fazer almoço beneficente para levantar 
fundos para a USE. 3) Atílio contatou a USEs Distritais que possam antecipar 
contribuições de sociedades e também se estender a algumas USEs Regionais. 
EXPEDIENTE - Recebidas. 1) Programa do Encontro de Divulgadores do Livro Espírita, 
em 30.4.94, na cidade de Barra Bonita; 2) da FEB referente ao assunto Entidades 
Assistenciais (recadastramento) no CNSS; 3) da USER/São Paulo pauta da reunião de 
16.1.94 e relatório da reunião de departamento de 15.1.94; 4) da Casa de Caridade Missão 
Luz Divina, convite para inauguração de sua sede própria; 5) da USEI Marília, programação 
do VIII Encontro de Dirigentes e ? e Diretores de Centro Espírita; 6) da LBV, carta 
saudando o Dia Mundial da Religião; 7) da USEI Araras, carta informando ter atendido 
solicitação da USE na Campanha Em Defesa da USE; 8) da USED Santo Amaro, PGA/94 
e cópia da ata de reunião de 4.1.94; 9) da Federação Espírita Amazonense informando 
eleição de Diretoria; 10) do sr. Lísias Machado da cidade de Joinville/SC cópia de 
manifesto enviado a FEB referente ao assunto “Caridade”; 11) da FEB, carta acusando o 
recebimento de material referente a Campanha Viver em Família. Expedidas - 1) pela 
presidência da USE ao ator Paulo Goulart remetendo exemplar do livro “Família e 
Espiritismo”; 2) cópia de roteiro para atividades do Simpósio de lançamento da Campanha 
Viver em Família. Diversos - 1) Cesar – deverão estar presentes na abertura da campanha 
alguns membros do CFN e comissões e possivelmente solicitarão hospedagem. 2) Arnaldo 
Kristman, se coloca a disposição para trabalhos referentes a Bienal do Livro. 3) Próxima 
reunião da DE/USE, dia 7.2.94, antecipada. 4) Reunião da Comissão da Bienal do Livro, 
dia 31.1.94, às 20 hs. 5) Joaquim devolveu apostilas sobre “Idosos” com anotações. 
Regimento do DM será devolvido com anotações e possíveis alterações. Prece final -  Carlos 
T. Ramos. De tudo para constar, eu, Sander Salles Leite  lavrei a presente ata que foi 
passado no livro pelo Evany que após lida e achada conforme será por quem de direito 
assinada. São Paulo, 22 de janeiro de 1994. 









Ata # 31 – 07 de fevereiro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 31ª Reunião Ordinária da DE/USE, realizada no dia 7 de fevereiro de 1994. Aos 
sete dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e quatro, às 20,00 hs., em 
sua sede social, estiveram presentes os diretores da DE/USE que assinaram o livro próprio, 
para mais uma reunião ordinária, que foi aberta com uma prece proferida pela Delma. 
PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) Quanto ao Simpósio realizado em fins de janeiro 
último, para o lançamento da Campanha Viver em Família, no Estado de São Paulo, tudo 
correu bem. Tivemos a presença de 40 organizações, sendo 14 da capital e 26 do interior. 
Perto de 83 representantes destas mesmas sociedades e 49 visitantes participaram. Os 
termos, digo, temas foram bem postos; o almoço deixou um pouco a desejar já que foi 
preparado fora da USE tendo que ser transportado posteriormente, o que demorou um 
pouco; com relação a filmagem e ao som alguns detalhes deixaram de serem acertados antes 
o que ocasionou algum impasse. 2) CONJESP – com relação ao que se propunha por 
companheiros de Marilia, após demarches foi o mesmo transformado em um Encontro da 
Família, que será realizado naquela cidade. 3) Reuniões feitas pelo Atillio com referência a 
reunião do CA de mar/94, pretende-se que naquela aja uma conscientização para o 
lançamento da Campanha Viver em Família em todo o Estado. 4) Edições USE – com 
relação a nossa gestão, em vias de término, pois, haverá nova eleição para a DE em jul/94, 
no que concerne a edições de livros estivemos bem – 13 títulos editados e algumas reedições 
coroaram nossos esforços neste mister. 5) Reunião da Comissão Nacional Sul da FEB – 
reuniões feitas para lançamentos de Campanhas, seja o “Viver em Família “, seja o “da 
Preservação da Viva”, esta por iniciativa da própria FEB, tendo em vista a Revisão 
Constitucional do Brasil, onde se pretende inserir artigo legalizando o aborto, eutanásia e 
outros postulados que contrariam a nossa formação religiosa e moral, com o lançamento 
de grandes cartazes, folhetos dirigidos ao grande público, grande publicidade pela imprensa 
e demais prospectos informativos, informa o presidente que a FEB não deve arcar com 
todas as despesas, e deverá algumas delas serem repassadas para as federativas estaduais. 
Haverá uma reunião no dia 5.3.94 no Rio para estudo da questão. Possivelmente, quanto 
aos folhetos para o público fiquem estas despesas por conta das federativas e assim teríamos, 
para 5.600 CEs no Brasil e 100 folhetos por CEs, 56.000 folhetos, com suas despesas, então 
repassadas. Como? Poderia haver patrocínio para a sua edição? E quanto a Campanha Viver 
em Família, também a requisitar o lançamento de alguns folhetos para sua divulgação e 
melhor dinâmica de trabalho. Como gerenciar todas estas despesas? Precisamos de um 
estudo mais abrangente e melhor encaminhado. 6) Quanto ao vídeo do Simpósio, por falta 
de uma melhor conversa com o Vídeo Report, empresa que filmou o evento está havendo 
um desacordo de preço e de encaminhamento de venda. A filmagem foi em nome da USE 
ou o Vídeo Report também tem direito de sua venda e assim qual seria o preço a ser 
cobrado. Mais ainda, quem é o responsável pelas despesas havidas com a presença daquela 
empresa no recinto do Simpósio? 7) Quanto a realização do CONEAN – Confraternização 
de Espíritas da Alta Noroeste, por ocasião do chamado carnaval, deste ano, tudo está 
preparado. Também nesta época teremos outros eventos, como a presença do Divaldo em 
São Caetano do Sul e Santo André, nesta, na 3ª feira fazendo palestra sobre o tema 
“Família”. SAE – O encontro eu dar-se-á na região de Campinas, do Serviço Assistencial, 
disseram os presentes que o Ciro Fumagalli, participante da organização do mesmo, ainda 
está em dúvida se cobra ou não uma taxa de inscrição, tendo em vista as despesas que terão 
em sediá-lo. DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA – O Joaquim 



Soares ainda se manifestou sobre o projeto de regimento interno do DM a ser estudado na 
reunião do CA de março vindouro. COMISSÃO DO 9º CONGRESSO – Deverá haver 
reunião no próximo dia 10.4.94, às 9,00 hs. quando se formará as subcomissões  para a 
organização deste evento. COMISSÃO DA BIENAL – Reunião marcada para o dia 
19.3.94, às 15 hs., para andamento da organização de nossa participação na Bienal 
Internacional do Livro, de São Paulo. DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO 
INFANTIL – Remetida 2ª circular informativa a respeito da realização do Encontro 
proposto pelo departamento, como 2ª etapa de estudos dos temas formalizados no 
Encontro havido o ano passado, baseado em propostas da companheira Adalgisa Balieiro. 
Este encontro dar-se-á nos dias 19 e 20.3.94. Perto de 25 pessoas já haviam feito suas 
inscrições. Espera-se que até o dia do evento as inscrições possam ser de 50/60 pessoas. A 
programação para o desenvolvimento do Encontro já estava feita. EXPEDIENTE – 
Expedidas – 1) Nota para a imprensa “Lançada a Campanha Viver em Família”, no Estado 
de São Paulo; Recebidas – 1) USER Presidente Prudente – jornada de Exposições em 
jan/fev/mar e abr/94. 2) de Presidente Prudente – III Prévia da XXXIV COMENOESP 
em 5 e 6.2.94; 3) do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, circular solicitando 
colaboração para construção de seu edifício sede; 4) da Asociación Providencia de Cultura 
Cristiana de Buenos Aires, sua revista nºs 216 e 217. 5) Folha Espírita (jornal) de fev/94. 
6) da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, comunica realização da XVII 
CONFERN – Confraternização dos Espíritas do RN, de 12 a 15.2.94 em Mossoró. 7) 
Informativo Regional da USE Jaú, de jan/94. 8) da USER Taubaté, seu cronograma de 
atividades para o ano de 1994. 9) da USEI Taubaté, calendário de atividades/1994. 10) da 
USEM Birigui, programação da CONEAN/94 em 12 e 13.2.94. 11) XXXVII 
CONCAFRAS – PSE/94 – Boletim Informativo nº 5 de jan/94. 12) de Clara Luz 
Produções Artísticas – panfleto e cartaz da peça teatral “Quero voltar para casa” no Teatro 
Maria Della Costa. 13) da USED Santo Amaro, conclusões do 4º Simpósio “Vícios e suas 
Consequências” realizado em 16.1.94. 14) de Luciano dos Anjos, seu livreto “Esclarecendo 
o Esclarecimento”. TESOURARIA (Carlos) – apresentou a situação da tesouraria, estável, 
embora com um pequeno empréstimo a ser saldado. PAUTA PARA REUNIÃO DO CA 
mar/94. Estudou-se e dela deverá constar entre outros detalhes, informes a respeito das 
“Campanhas Viver em Família” e “em Defesa da Vida”, dos preparativos do 9º Congresso, 
eventos programados pelos Deptos. quando então, completada, será remetida aos órgãos. 
Encerrou a reunião o Attílio proferindo a prece final. De tudo para constar lavrei a presente 
ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 7 de fevereiro de 1994. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 











Ata # 32 – 28 de fevereiro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 32ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 28 de fevereiro de 1994. Aos 
vinte e oito dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e quatro, às 20,00 
hs., realizou a DE/USE mais uma reunião ordinária, em sua sede social à Rua Dr. Gabriel 
Pizza, 433, Santana, São Paulo quando aí compareceram os diretores que assinaram o livro 
próprio. A prece inicial coube ao Joaquim Soares fazer. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 
1) Destacou a realização de alguns eventos regionais realizados na época do chamado 
carnaval – CONRESPI, na região de Ribeirão Preto e CONEAN em Birigui (região de 
Araçatuba), quando por lá ele esteve. Disse que tudo correu a contento. 2) Um Projeto 
Novo a respeito de vídeo no meio espírita “TELE VISÃO ESPÍRITA”, está sendo 
implantada pelo companheiro Sirlei de Araçatuba, com notícias gerais do movimento, 
cujos vídeos poderão ser solicitados a ele, quem desejar ter um conhecimento destes 
acontecimentos. 3) A palestra do Divaldo, em São Caetano, dia 15.2.94, sobre tema 
“Família”, transcorreu a contento com uma boa presença de pública. 4) A “Voz do Espírito” 
jornal do sr. Quaid, de São José do Rio Preto, diz haver proibição do sr. Divaldo para 
filmagem em vídeo de suas palestras, o que ocasionou mal entendimento tendo em vista o 
que sucedeu por ocasião do Simpósio pelo lançamento da Campanha “Viver em Família”, 
em São Paulo. Em vista disto, o sr. Presidente escreveu ao companheiro Divaldo e ao sr. 
Miguel de Jesus, de Santo André, esclarecendo o assunto. 5) Eder por ocasião da época do 
chamado carnaval, esteve também em encontros nas cidades de Itanhaém e Peruíbe, de 
onde trouxe notícias a respeito do movimento naquelas cidades de litoral. 6) Joaquim 
Soares esteve no Encontro do SAE, realizado em Valinhos, na Casa de Caridade Irmã Vera 
Cruz, pela época do carnaval. Disse ele que estiveram presentes perto de 70 pessoas +/-, 
estudando diversos assuntos, principalmente, os que dizem respeito aos aspectos legais para 
manutenção de trabalhos deste jaez, chegando os presentes a um consenso inicial, de que 
os CEs devem voltar as origens, isto é, fazer Espiritismo e não ficar somente na assistência 
social. Em face de certos problemas quanto a sua organização, Attílio achou que estes 
estudos se ficassem em um contexto mais regional, talvez, surtissem melhores efeitos. 
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA (Joaquim Soares) – Ainda 
houve manifestação a respeito de regimentos internos – quanto a elaboração dos  
regimentos internos dos departamentos de órgãos que deveriam ser elaborados para 
posterior aprovação pelo CA. Quanto a estratégia a ser desenvolvida na reunião do CA de 
3.3.94, objetivando a aprovação do regimento interno do DM, tendo em vista certas 
incompatibilidades com os demais regimentos de departamentos. O Cesar na mesma 
reunião dará informes destes eventos regionais realizados neste mês de fevereiro. 
DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL – Celia referiu-se ao Encontro 
havido, digo, que haverá no transcurso de março, espera que tudo corra bem. Trará 
melhores informes em próximas reuniões. DIVERSOS – 1) Informação de que recebemos 
por correspondência da Edilbrás S/C Editores Ltda., de S. Bernardo, que está se 
instalando, a respeito de um manual a ser reeditado pela USE, “Manual do Expositor 
Espírita”. Diz aquela editora da existência de um outro manual a respeito do mesmo 
assunto de autoria do sr. Pedro Borgheri – “O Expositor Espírita” que deve constar de 
futuro lançamento daquela editora quando ela se instalar (aliás está encontrando, digo, 
entrando em entendimentos com terceiros para aquisição de um empréstimo para a 
consecução deste seu desejo), e que o nosso lançamento lhe estava causando espécie. 
Escrevemos a editoria esclarecendo que de nossa parte se tratava de uma reedição de obra 



há já algum tempo esgotada, editada inicialmente pelo CRE/São Paulo, que agora nos 
autorizava seu relançamento, devendo haver algum engano com aquele senhor e a obra de 
sua autoria. 2) Eder falou da fundação do CE Paz e Amor, de onde mesmo? 3) O Cesar fará 
abordagem dos eventos programados pela USE na próxima reunião do CA procurando 
incentivar a todos à sua participação. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO (Cóscia) – 
1) Observou a respeito do almoço a ser oferecido aos participantes da reunião do CA dia 
13.3.94. Quem pagará; fazer onde – aqui mesmo?; lembrou que haverá um almoço 
beneficente em Pirituba e que a renda seria oferecida a USE. Poderíamos participar dele. 
Traríamos as refeições necessárias para cá e todos participariam deste evento comprando 
seu bilhete. Não ficou muito adequado semelhante propósito. Poderia ainda ser feito desta 
maneira, sem pagamento dos participantes da reunião, e aí quem pagaria a Pirituba? Não 
ficou esclarecido, sendo melhor que o almoço fosse feito aqui mesmo nos moldes antigos. 
2) Só que isto destacou a necessidade de fazermos eventos com renda para a USE. Neste 
caso haveria necessidade de se formar uma comissão e elaborar planos adequados a 
propósito. Talvez, através da criação de uma comissão de finanças que poderia desenvolver 
este trabalho para nós. 3) Lembrou o sr. Cóscia a propósito da feitura de um adesivo para 
divulgar a USE que todos poderiam comprar, oferecendo algum recurso financeiro a 
entidade. Conversando, ficou encaminhado o assunto, acrescendo-se a uma divulgação da 
Campanha Viver em Família. Para tanto o sr. Cóscia deveria entrar em contacto com o sr. 
Arnaldo Koistman para que este desenhasse o modelo do adesivo. TESOURARIA – 
(Carlos) – Em apoio a feitura dos adesivos que poderia gerar recursos para a USE, pensou-
se em todo um sistema de divulgação para USE, onde pudesse ser destacados os livros na 
distribuidora, nossas edições, e outros eventos, só que para isto nossos recursos eram parcos 
mesmo com a contribuição social, não bem recebida de todos os CEs, era inviável, por ora 
que se pudesse desenvolver trabalhos assim. Em assuntos de tesouraria o Eder solicitou a 
reposição de 10 fitas K7 para a Rádio Boa Nova, de Guarulhos, como ficou tratado pela 
sua participação no Simpósio oferecendo as condições de som no recinto. Estas fitas 
serviram para gravar as palestras do Divaldo. Ficou a dúvida, de quem seriam elas 
propriedades, se da Rádio Boa Nova, se da USE, para eventuais edições e venda de sua 
reprodução. Se estávamos pagando com novas fitas, presumia-se que a propriedade com 
novas fitas, presumia-se que a propriedade das fitas seria da USE. O Eder achou que não, 
que a Rádio poderia fazer a utilização que desejasse e que a reposição nada tinha a ver com 
eventuais pagamentos não ficou o caso convenientemente esclarecido, embora a USE para 
evitar mal entendidos autorizasse a entrega das fitas. Lembraram de umas fitas já usadas 
que o Eder replicou, que não ficaria bem, já que se havia tratado de entregar fitas novas. A 
tesouraria ficou autorizada em adquirir estas fitas encerrando-se o mal entendido. 
EXPEDIENTE – expedidas – 1) do Cesar  ao Divaldo Pereira Franco e Miguel de Jesus 
Sardano, comentando sobre matéria inserida no jornal “A Voz do Espirito”; 2) panfleto 
“As Famílias do Estado de São Paulo” divulgando lançamento da Campanha “O Melhor é 
Viver em Família”. 3) ao vereador Henrique Pacheco solicitando intervenção junto ao 
Palácio de Convenções Anhembi para reserva 29.4 a 1.5.94 para o 9º Congresso. 4) do 
Cesar para os órgãos de Bauru, Araçatuba, Ilha Solteira informando a disponibilidade do 
Divaldo fazer conferências naquelas cidades sobre o tema Família. Recebidas – 1) panfletos 
CONEAN/94 – Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste dias 12 e 13.94. Tema 
central – Família. Deste panfleto/relatório destaque-se a participação de 141 pessoas. 2) 
recebemos respostas de Divaldo e Miguel Sardano de Jesus às cartas que lhes foram 
enviadas. 3) de P.J.P Hoedeman/Amsterdã (Holanda), colecionador de marcadores de 
Livros, solicitando que lhes enviasse alguns, o que será feito. 4) Da USEI Marilia, circular 



2/94 da VIII Encontro de Dirigentes de Sessões e Diretores de CEs. – 1º ª reunião prévia 
em 27.3.94, em Garça. 5) da USEI Botucatu enviando boletim 36 e o primeiro exemplar 
da nova Coluna Espírita em Botucatu. 6) da USED Santo Amaro, ata reunião ordinária 
1.2.94. 7) da USEI Lins aceitando realizar Encontro sobre Família nos dias 28 e 29.5.94. 
Carta enviado pelo Cesar confirmou o encontro. 8) da USER São Paulo, ordem do dia e 
súmula de sua reunião de 20.2.94. 9) do Lar de Meninas Amélie Boudet de Marília, 
agradecendo informações de seu desligamento, em face do cancelamento do registro 
daquela entidade junto ao CNSS. 10) panfleto sobre realização de curso teórico para 
oradores espíritas dias 19 e 20.2.94 na cidade de Birigui. 11) da Uberval Distribuidora de 
Livros Espíritas Ltda. referência permissão para divulgação; 12) da USER Ilha Solteira 
aceitando ida do Divaldo àquela cidade em 24.7.94. 13) da USEI Campinas, informes do 
Encontro do SAE em 26 e 27.2.94. 14) da USEI Americana anexando material para reforço 
da “Campanha Evangelho no Lar”. Finalizando a reunião foi lembrado que as próximas 
dar-se-iam em 13de março, do CA e 14, da DE. A prece finalizando esta reunião foi feita 
pelo Evany. De tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por 
quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 28 de fevereiro de 1994. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 















Ata # 33 – 14 de março de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 33ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 14 de março de 1994. Aos quartorze 
dias do mês de março de hum mil novecentos e noventa e quatro, as 20,00 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 foi 
proferida pelo Abel Glaser, diretor do DOD. PALAVRAS DO PRESIDENTE – 1) Tivemos 
ontem uma reunião da Comissão da Bienal que serviu para uma troca de ideias para a 
organização de nossa estande no recinto da Bienal a ser realizada em agosto deste ano. 2) Na 
FEESP com a presença de algumas pessoas como, Marlene Rossi Severino, Teodoro Lausi 
Sacco, Caio Salama, Julia Nezu e o Cesar, houve troca de ideias a respeito de campanhas em 
desenvolvimento em nosso movimento, como a da preservação da vida, assim a conversa girou 
em torno de um posicionamento contra o aborto e como fazer chegar estas ideias até as 
autoridades constituídas da nação. Foi feito um documento para fazê-lo chegar até o deputado 
Nelson Jobim, todos leram e assinaram. A reunião foi na 4ª feira última. 3) Na reunião do CA, 
de ontem, tivemos a presença de 12 órgãos e de um representante. A reunião foi considerada 
de bom andamento. Com relação a proposta de regimento interno para o DM, provavelmente, 
se posta em votação, poderiam os companheiros jovens terem vitoriosas suas teses, em termos 
da organização que o movimento do departamento vem tendo, mas depois de tudo o que foi 
falado, é de pensar o que acontecerá, tendo em vista equacionamento diferente para esta 
atividade departamental. Aparentemente, parecem, não terão saída, senão se equacionar de 
conformidade com os demais departamentos da USE e de acordo com os regimentos para cada 
um, já aprovados pelo CA. Todavia, como foi proposto a formação de uma comissão para 
proceder a um devido enquadramento do regimento, espera-se que esta comissão possa 
trabalhar desembaraçado de qualquer imposição da DE embora o que a DE espere seja um 
regimento interno igual a todos os demais departamentos. O assunto voltará a ser estudado na 
reunião do CA de junho próximo. 4) Procede-se a atualização do relatório sobre a Campanha 
“Viver em Família”, que está sendo feito pelo Departamento de Educação (Celia), para remessa 
ao órgão, oferecendo novos informes do andamento da campanha em todo o estado. 5) Cesar 
sendo designado para compor a Comissão Organizadora do FEESPIRITA/94. Congresso 
patrocinado pela Federação previsto para ser realizado entre os dias 14 a 16.10.94, 
provavelmente, tendo por local os baixos do novo prédio da FEESP. na Rua Maria Paula. 
Pensa-se na indicação de um outro companheiro da DE, para compor nesta comissão, 
possivelmente, o Eder. 6) Em face da colaboração prestada pela cessão de seus salões para a 
realização do Simpósio de lançamento da Campanha Viver em Família e da transmissão das 
solenidades e palestras do Divaldo, tanto como da organização do som no recinto, o Eder 
sugeriu que fosse enviada carta ao CE Nosso Lar e a Rádio Boa Nova, de Guarulhos, com 
nossos agradecimentos. Embora achando alguns companheiros desnecessário a medida, 
acabaram prece finalizo, digo, todos por concordarem que se tomasse tal atitude. 7) Haverá um 
Encontro do Departamento de Educação nos dias 19 e 20.3.94. No CE em que o Abílio 
frequenta, que não se guardou o nome. COMISSÃO DA BIENAL – Informou o Carlos, com 
relação ao assunto, que na reunião havida foi feita elaboração do projeto de montagem de 
nosso estande no recinto da Bienal, que contou com a supervisão do companheiro Arnaldo 
Kristman e com ideias de um outro companheiro que também começou a participar destas 



reuniões, conhecido por Passarinho. TESOURARIA (Carlos) – 1) Ainda alguns problemas 
quanto as fitas de vídeo, do Simpósio, tendo em vista pequenos desacertos com o Vídeo 
Report, empresa de pequeno porte para estes trabalhos jornalísticos, solicitando certos 
pagamentos antecipados para fornecimentos das fitas para venda em nossa distribuidora. 2) 
Situação financeira razoável, equilibrada. DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO  (Cóscia) 
– Como foi o sr. Cóscia que sugeriu, devendo servir para angariar fundos para os trabalhos de 
expediente da USE, e com desenho do Arnaldo Kristman, foram feitos os adesivos. Para ficar 
mais sugestivo e com possibilidade de melhor venda, engajou-se nele além da divulgação pura 
e simples da USE mensagem da Campanha “Viver em Família”, com o nosso logotipo de 
campanha. Agora, só basta o Carlos, em face das despesas havidas para sua confecção, verificar 
o preço de venda de cada adesivo. EXPEDIENTE – expedidas - 1) do Cesar aos autores de 
artigos que constam do livro, comunicando lançamento do livro “Centros e Dirigentes 
Espíritas” em 22.4.94, na abertura do Simpósio Paulista de Comunicação Espírita. 2) da 
USE/FEESP/AMESP dirigida ao deputado federal Nelson Jobim, relator da revisão 
constitucional colocando-se contra a legalização do abroto. 3) para Arquimedes Brumati, 
presidente da USEI Lins confirmando palestra de Cesar para dia 28.5 e seminário sobre família 
no dia 29.5 com Celia, Cesar, Carolina e Elaine. 4) Relatório do lançamento da Campanha 
Viver em Família e eventos sobre a campanha realizados no Estado de São Paulo. Recebidas -
1) da SEB acusando recebimento de convite para lançamento da Campanha “Viver em 
Família”. 2) do CE Evangelho em Ação / São Paulo, convidando para a festa de seu aniversário 
em 27.2.94, às 15,00 hs e eleição de sua nova diretoria. 3) da USEI Taubaté comunicando 
comissão executiva e representantes junto a USE/S.Paulo e a USER – efetivos: Serafina 
Nogueira Martins Caboclo e Manoel da Cunha; Suplentes: Rogerio Coppo e André Luiz 
Nogueira da Cunha; com cópia de estatuto. 4) USEI de Marilia, circular nº 3/94, sobre VIII 
Encontro de Dirigentes de Sessões e Diretores de CE. 5) do CE “Operários da Verdade”, de 
Jundiaí, comunicando sua Nova diretoria para o biênio 94/95. 6) do Instituto Espírita de 
Educação comunicando novos representantes junto a USE – efetivos: Paulo Roberto Pereira 
da Costa e Waldemar Fabris. Suplentes: Flavio Tavares Fusco e Wilkinson Diógenes Câmara. 
7) Panfleto enviado sobre “Divulgadores do Livro Espírita da FEESP-FEESPIRITA/94 será 
realizado de 14 a 16.10.94. 9) II Salão Pararrealista de Artes Plásticas de São Paulo, será 
realizado de 17.3.94 a 7.4.94. 10) da Federação Espírita do Estado de Goiás – resumo de suas 
atividades no desenvolvimento da Campanha “Viver em Família”, em Goiás. 11) de Erich 
Malkutz sobre sincretismo religioso e confusão de Espiritismo com Macumba em programas 
de TV, Revistas, etc. 12) convite da USED Pirituba para a sua XIII FLE dias 26 e 27.3.94. 
Alguns outros assuntos foram apenas conversados, mas, tendo em vista o adiantado da hora, 
encerrou-se a reunião proferindo-se uma prece. De tudo para constar lavrei a presente ata que 
lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 14 de março de 1994. 
 
Assinatura (Evany Figueira) – 3º secretário. 











Ata # 34 – 28 de março de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 34ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 28 de março de 1994. Aos vinte 
e oito dias do mês de maro de hum mil novecentos e noventa e quatro, às 20.00 hs, 
estiveram reunidos os diretores da USE, em sua sede social à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, 
Santana, São Paulo.  Para mais uma reunião ordinária de sua DE. Fez a prece de abertura 
Abel Glaser, diretor do Departamento de Orientação Doutrinária. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE – 1) Disse que a 2ª etapa de estudos dos temas do Encontro de 
Evangelizadores do ano passado, feito em fins da semana última, correu a contento, com a 
presença de bom número de pessoas. A 3ª etapa será desenvolvida em novo Encontro a ser 
realizado, provavelmente, em setembro próximo. 2) Na reunião do CA de junho próximo 
deverá haver uma avaliação objetiva dos trabalhos que começam a ser realizado sobre a 
Campanha “Viver em Família” proposto pela Comissão que organiza estes trabalhos. Na 
ocasião será encaminhado um novo planejamento para os eventos que deverão ocorrer no 
2º semestre. A propósito do assunto, diga-se que o material a ser encaminhado pela FEB 
para uma dinâmica maior desta Campanha ainda não foi remetido, não se sabendo quando 
farão. 3) Para melhor conhecimento dos preços de livros de nossas edições estamos 
elaborando um preçário para abr/94 que deverá ser distribuído no inicio do mês entrante. 
4) Apresentado minuta da 1ª circular do 9º Congresso que será encaminhando após 
reunião de sua Comissão que se dará entre 9 e 10.4.94. Nesta mesma reunião serão 
estudados nomes para comporem subcomissões, dinamizando melhor os trabalhos de sua 
organização. O DOD – Departamento de Orientação Doutrinária, provavelmente, 
comporá na comissão de temas. 5) o Cesar fez palestra em Franca, dia 20 de março, quando 
falou das coisas da USE, destacando a Campanha “Viver em Família” 6) Houve 
informações da extinção do Conselho Nacional de Serviço Social. CNSS, e em seu lugar 
criado o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que deverá continuar 
coordenando os trabalhos sociais em todos o país, embora não deseje assumir os encargos 
do órgão extinto, e com isto acarretando todo um volumoso problema para inúmeras 
entidades assistenciais que terão dificuldades de continuar recebendo suas subvenções para 
subsidio de seu atendimento. 7) Está em vias de ser criado o Conselho Municipal de 
Assistência Social, de São Paulo, ou já foi criada. Em face das dificuldades cada vez mais 
crescentes para uma solução do problema econômico que envolve as nossas entidades para 
que atinjam sua finalidade, parece que se torna conveniente uma participação mais ativa 
de nossa parte em órgão como este, pois, estaríamos ajudando a solucionar tais problemas. 
A próxima reunião deste Conselho dar-se-á dia 7.4.94 8) O Conselho Estadual do Idoso 
deverá realizar em São Paulo, um Encontro onde serão tratados dos “Direitos Humanos 
dos Idosos Institucionalizado: Uma Proposta de Ação”. Esta reunião dar-se-á dia 30.3.94, e 
contará com a participação da companheira Elaine Curti Ramazzini, que tendo recebido 
convite, participará, representando, inclusive, a USE. 9) A USE recebeu carta de Ponta 
Grossa informando a criação daquela cidade do Instituto de Estudos Espíritas. 10) Será 
realizado um seminário Espírita para estudos de diversos temas, em Mongaguá. 11) 
Botucatú também participa de atividades ligadas a Campanha “Viver em Família”, informa 
o Cesar. 12) a Câmara Brasileira do Livro, informando nossa inscrição naquela entidade, 
destaca que poderão publicar em sua revista a capa de livro (custo de 10 dólares) e também, 
se quiserem um resumo do livro (não foi especificado o custo para este item). 13) Edições 
USE – Para edição do próximo livro, remeter os originais para a IDE, pois, há condições 
em nossa tesouraria para pagamento desta edição. 14) O sr. Argentino, de Miami(EU), 



passou uma semana em São Paulo, fazendo visitas e promovendo outras atividades. Algo 
que possa ser feita nos Estados Unidos, eventualmente, eles companheiros de lá, poderão 
até pagar para que façamos. EXPEDIENTE – recebidas 1) da USEI Lins solicita 
informações s/ contribuições confederativas do SINDHOSP/1994, se estamos obrigados 
ao pagamento. 2) Entidade Espírita de Assistência Social Paulo do Amaral, solicita folhetos, 
cartazes, livro “Família e Espiritismo”, apostilas e relação de Expositores para a Campanha 
Viver em Família. 3) Fundação Biblioteca Nacional comunica que a USE está cadastrada 
no sistema ISBN sob nº 85.700. 4) da USER/São Paulo, ordem do dia de sua reunião de 
2.3.94. 5) USER/Assis, programa de sua Jornada Regional Espírita; 6) da USED Santo 
Amaro, ata de sua reunião de 1.3.94 7) da USE Botucatu, seu boletim Informativo. 8) da 
USER Santos, programa e informes da III Seminário Espírita Regional. 9) do Conselho 
Estadual do Idoso, informes da realização de um evento solene sobre o tema “Direitos 
Humanos do Idoso Institucionalizado: Uma proposta de ação” em 30.3.94. 10) IAM 
Instituição Assistencial Meimei, oferece suas dependências para Encontro Regional do 
Serviço Social Espírita. 11) o Jornal “O Semeador” matéria da entrega de 52 mil assinaturas 
de espíritas contra a legalização do aborto (FEESP-USE-AMESP). DIVERSOS -1) Joaquim 
Soares disse que na edição de domingo dia 27.3.94, no Diário Popular, houve manifestação 
sobre pontos doutrinários espíritas; 2) Moacir, do Departamento de Artes, informou que 
seu disco saiu. Como sabemos, parte dele foi financiado pela USE, que assim cobrando-o 
a venda em nossa distribuidora poderá agora se ressarcir das despesas, além de ter 
colaborado para a edição de boa música. Quanto a algo que diga respeito a música voltada 
para nossa campanha Viver em Família, aquela que foi apresentada no simpósio encontra-
se em fita e vídeo. TESOURARIA (Carlos) – 1) Deveria vir um dia desta última semana até 
a USE, acertou alguns problemas, mas que não veio devido a inúmeros afazeres 
profissionais. 2) Foi colocado em todas as pastas de diretores o nosso preçário de livro para 
abr/94, agora atualizadas pela URV. 3) Temos alguns problemas com o José Carlos do 
Vídeo Report, em termos de pagamento dos vídeos feitos do simpósio: os preços foram 
acrescidos e solicita ele pagamento a vista, além de estar também divulgando a venda por 
seu intermédio dos referidos vídeos. Estudou-se o assunto devendo entrar em contacto com 
o referido senhor para superar os desentendimentos. 4) Solicitou a USER/São Paulo 
possibilidade de utilização tanto do mimeografo a tinta quanto do micro para agilizar parte 
de sua reunião. O assunto é um tanto difícil de ser encaminhado tendo em vista a 
responsabilidade pelo uso e por eventual manutenção dos mesmos aparelhos. Em nome da 
DE a responsabilidade está com o secretário geral Sander Salles Leite, que deverá conversar, 
tanto quanto o Carlos com os participantes da USER/S.Paulo para encontrar uma forma 
de entendimento quanto ao uso pretendido. 5) O Moacir deverá fazer um show, dia 11.6.94 
cuja renda servirá como formadora de fundos para a nossa participação na Bienal. Pensa-se 
em constituir uma comissão que poderia ajudar o Moacir na realização do show. 6) Quanto 
ao caixa está em situação estável. Parte financeira a contento, embora falte pagar uma 
duplicata do IDE, pela última edição de livro que fizemos e a Associação que nos fez um 
empréstimo anteriormente anotado. Também falta pagar a última edição de nosso jornal 
Dirigente Espírita sempre uma dificuldade que temos. DEPARTAMENTO DE 
ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA – DOD (Abel) -1) o Zanardi disse que dia 26.3.94, o 
Departamento esteve na Distrital Tatuapé quando falou das coisas da USE, destacando 
nossa Campanha “Viver em Família”, e outros eventos programados pelo departamento. 
2) O DOD esteve por solicitação do companheiro Natalino, no CE Allan Kardec, da Vila 
Sonia, no dia 17.3.94, quando se fez uma palestra falando a respeito de fluidoterapia. 3) 
Considerou o nosso companheiro Abel Glaser, estar envolvido demais com os trabalhos 



do Cairbar Schutel, onde ele frequenta. Desta maneira, está considerando a necessidade de 
se afastar um pouco dos trabalhos do departamento, motivo pelo qual está solicitando 
afastamento de sua direção até o final da presente gestão. Como o Zanardi o tem auxiliado 
nos desenvolvimentos das tarefas pertinentes ao DOD, este companheiro poderá substitui-
lo convenientemente neste seu impedimento de agora. Todos concordaram com a licença, 
assumindo o Zanardi o departamento. DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO (Coscia) 
– 1) Destacou que esteve na USE companheiro de uma entidade de Santo Amaro que 
tendo tido em suas dependências pessoa não registrada trabalhando, estão tendo agora que 
se haver em processo de trabalho. Vieram se informar como agir. 2) Ainda com relação ao 
adesivo, está envidando esforços no sentido de promover sua venda, afim de que os recursos 
possam entrar o mais depressa para os cofres da entidade. 3) Perguntou com relação ao 
almoço na reunião do CA passando quem está responsável pelo seu pagamento, pois houve 
despesas. Foi de almoço beneficente? Como ficaria então este ressarcimento. A seguir nada 
mais havendo a tratar 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, 28 de março de 1994. 
 
Assinatura (Evany Figueira) 3º secretário.  













Ata # 35 – 11 de abril de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 35ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 11 de abril de 1994. Aos onze 
dias do mês de abril de hum mil novecentos e noventa e quatro, às 20 hs estiveram reunidos 
os diretores da USE que assinaram o livro próprio, para mais uma reunião ordinária de sua 
Diretoria Executiva. Iniciou a reunião a Delma proferindo uma prece. PALAVRAS DO 
PRESIDENTE – 1) Dia 18.4.94, às 19,30 hs, Divaldo Pereira Franco receberá o titulo de 
cidadão de Osasco, em sessão solene programada pela edilidade daquela cidade. Na ocasião 
a USE estará presente pelo companheiro Attílio, que a representará; 2) Tivemos ontem 
mais uma reunião da Comissão do 9º Congresso, onde se traçou diversas diretrizes para 
sua realização. Em termos de Congresso tivemos a nossa participação em reunião da FEESP 
na organização do Congresso que aquela entidade está organizando. 3) Na Comissão 
Organizadora do 9º Congresso houve desligamento, por motivos imperiosos, do 
companheiro Washington, assumindo em seu lugar Murillo Rodrigues Alves. 4) Para o 
andamento de realização do 9º Congresso, espera-se a realização de algumas prévias nas 
várias regiões do Estado, tendo a comissão proposto, inicialmente, que se faça uma em 
out/94 e outra em fev/95, tendo sido contactado algumas das regiões para sediá-las. 5) Já 
está pronta a primeira circular do 9º e seu logotipo, para serem divulgados e enviados as 
regiões. 6) O Departamento de Educação, pela companheira Célia, está remetendo circular 
aos membros da comissão da Campanha Viver em Família, para saber do andamento dos 
trabalhos da Campanha, no estado. 7) Está sendo processado pelo Departamento do Livro 
um levantamento da biblioteca da USE, para registro de todos os livros existentes afim de 
oferecer uma melhor organização da mesma. 8) Para fechamento da próxima edição do 
jornal Dirigente Espírita, está marcada uma reunião dos membros da redação. Contudo, é 
bem que se destaque certos problemas que vem se avolumando através dos tempos, desta 
comissão que segundo está a parecer, seria conveniente refazer. Seria interessante, também, 
já que se pensa mudar alguns nomes na comissão redatorial, fazer-se uma avaliação do 
jornal. Analisando estes detalhes, achou-se conveniente, devido a inúmeros afazeres do 
companheiro Fuchs que o impede de comparecer as reuniões da comissão redatorial, sua 
substituição. Saem assim da comissão, o Fuchs, o Amílcar e a jornalista responsável, que 
serão informados por carta. Entram os companheiros José Rodrigues Neto, Luiz Alberto 
Zanardi. O jornalista responsável será posteriormente indicado. 9) Ainda sem solução os 
cartazes da Campanha para uma melhor divulgação da mesma. Espera-se que o mais breve 
possível, possamos contar com eles, dinamizando convenientemente a Campanha Viver em 
Família. EXPEDIENTE – expedidas 1) do Cesar ao Instituto de Difusão Espírita, anexando 
fotolitos da capa e do miolo do livro, para orçamento: “Centros e Dirigentes Espíritas”. 2) 
circular informando os órgãos que não haverá reunião geral dos Departamentos do dia 
24.4.94 3) da Celia Maria Rey de Carvalho, informando que os cartazes para a Campanha 
Viver em Família estão sendo remetidos aos órgãos. 4) Logotipo de convite ao Espírita do 
Estado de São Paulo sobre o 9º Congresso Estadual de Espiritismo. 5) do Cesar para Orson 
Peter Carrara, lamentando afastamento do mesmo da Comissão Organizadora do 9º 
Congresso. 6) Resposta do Cesar ao Jamil Salomão, carta que lhe foi enviada. Recebidas 1) 
de Jamil Salomão, de Americana, sobre programa da TV Record, debates sobre 
reencarnação com o sr. Durval Ciamponi como representante da FEESP (como se sabe a 
TV Record tem orientação de cunho protestante e o companheiro Durval não deu muita 
ênfase às suas respostas). 2) de Orson Peter Carrara solicitando seja seu nome excluído da 
Comissão organizadora do 9º Congresso Estadual de Espiritismo, por motivo relevante. 3) 



da Aliança Municipal Espírita de Ilhéus, realização de seu I Fórum de Pensamento Espírita, 
de 23.9.94 a 2.10.94. 4) da USEI Araras referente ações das campanhas “Em Defesa da 
Vida” e “Viver em Família”. 5) da Câmara Municipal de Osasco, convidando para a sessão 
solene do dia 18.4.94, quando será entregue título de cidadão a Divaldo Pereira Franco. 6) 
USEI Presidente Prudente, pauta da reunião bimensal da DE em 17.4.94. 7) da USEI 
Bauru, aceita receber Divaldo Pereira Franco para a conferência que se programou naquela 
cidade dia 22.7.94. 8) da USER Santos sugerindo fazer parte da pauta da próxima reunião 
do CDE e do CA o assunto sobre a nova legislação acerca do serviço social. 9) súmula da 
1ª reunião prévia do VIII Encontro de Dirigentes de Sessões e Dirigentes de Centros 
Espíritas, realizada em Garça. 10) do CE e Albergue Noturno Joana D’Arc, de Rancharia, 
comunicando sua nova diretoria. 11) da USEI São José do Rio Preto comunicando sua 
nova diretoria. 12) de Aylton Paiva concordando com a utilização de seu artigo publicado 
no Dirigente Espírita para a edição de uma coletânea, em livro. 13) da Comunidade Espírita 
“A Casa do Caminho”, convite para o XI Semana de Kardec, de 18 a 24.4.94 e para o 
Simpósio que terá por tema “Deus, Pátria e Família”, de 23 a 24.4.94. 14) do Hospital 
Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, anexando relatório das atividades do exercício de 
1993. 15) da Federação Espírita do Estado da Bahia referente divergências entre os 
confrades Clovis Nunes e José Medrado. 16) Circulares do 4º Congresso Espírita do RN a 
ser realizado entre 25 a 28.8.94. 37) de José Luiz Soares de Noronha solicitando endereços 
das Casas Espíritas, para remessa de seu curriculum-vitae, como candidato à deputado 
estadual que é. 18) da USEI Araras enviando material sobre ações de evento desenvolvido 
naquela cidade. TESOURARIA (Carlos) – 1) Contas a receber e a pagar para conciliá-las, 
esperamos poder receber de algumas Feiras realizadas e em andamento, alguma quantia em 
dinheiro, a título de adiantamento, talvez, pela venda de livros pela remessa em consignação 
que fizemos. 2) Em março, em que se pese nossas dificuldades, fizemos pagamentos 
adequado das duplicatas e faturas, que por sinal foi um pouco além do costumeiro. 3) O 
problema ainda se concentra no pagamento das despesas em edição do jornal Dirigentes 
Espírita. O prazo de pagamento da edição é curto, quase a vista, e nossos recursos são 
reduzidíssimo obrigando-nos a constantes adiantamentos deste pagamento que acabam se 
fazendo com juros. 4) Devido as dificuldades econômicas porque passa o país, com a recente 
implantação das URVs atualizamos os preços de nossos livros para esta nova sistemática. 
Só que isto exigiu um certo critério de conversão para que os preços não ficassem muito 
caros, em desacordo com outras editoras/distribuidoras, inviabilizando sua comercialização 
ou muitos baratos, descapitalizando-nos dos recursos econômicos – financeiros que 
aplicamos na nossa distribuidora. Possíveis acertos serão feitos posteriormente, para cima 
ou para baixo, nos preços ora indicados em URVs. DIVERSOS – As reuniões 
departamentais previstas para o final deste mês foram suspensas, em vista das atividades 
dos vários departamentos estarem correndo a contento, sem a necessidade de uma 
reavaliação das mesmas. Prece de encerramento feita pelo Attílio. De tudo para constar 
lavrei a presente ata que lida e achada conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 11 de abril de 1994. 
 
Assinatura Evany Figueira – 3º secretário. 











Ata # 36 – 25 de abril de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião ordinária da DE da USE realizada em 25 de abril de 1994, em sua sede 
social, na Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, Capital, realizada às 20 horas. O sr. 
Presidente inicia a reunião e na ausência dos demais secretários, eu Secretario Geral passo 
a redigir a presente ata. Informações da presidência: O sr. Presidente informa sobre a 
revogação da Resolução nº13 do antigo CNSS – Conselho Nacional de Serviço Social. Em 
seguida apresentou cópia enviada ao confrade Eder Fávaro esclarecendo a nova composição 
da Comissão de Redação do Dirigente Espírita, face ao seu desligamento da editoria do 
jornal. Expediente da Secretaria: 1) Carta da USE Regional de São Paulo solicitando 
autorização para utilização do computador da USE nos dias de reunião do Conselho para 
fins de emissão de relatórios. A DE discute sobre a viabilidade considerando os principais 
fatores de responsabilidade, operacionabilidade e treinamento de pessoal e decide pela 
autorização, desde que a USE Regional disponha de elemento que entenda do sistema 
operacional, face as dificuldades de operação que normalmente aparecem durante o 
manuseio e por não ter no momento ninguém que possa dar assistência. A Secretaria deverá 
expedir uma carta à USE Regional com estas explicações. 2) Fundação Leticia Duarte, de 
Americana, convite para a 23ª FEFRAM, realizada no dia 21 de abril último. 3) da USE 
Municipal de S. Caetano do Sul, carta informando realização de Assembleia com as 
sociedades unidas para compor órgão de unificação local. 4) da USE Intermunicipal de 
Santos, carta informando realização de eleição de sua Comissão Executiva. 5) cadastro para 
adesão do Grupo Espírita Luz e Caridade – Irmãos da Paz, situado na Av. Dr Gentil de 
Moura, 737, unindo-se à USE Distrital do Jabaquara. A sociedade recebeu o certificado de 
União nº962. 6) da USE Intermunicipal de São José dos Campos, informações sobre o 
andamento da campanha Viver em Família. 7) da Câmara Municipal de Osasco convite 
para sessão solene de entrega de Título de Cidadão Osasquense à Divaldo Pereira Franco, 
ocorrido no dia 18 de abril último. O sr. Attílio Campanini representou a DE no evento. 
8) da USE Distrital a Guaianazes, relatório de atividades do período de abril de 1992 a abril 
de 1994. 9) da USE Distrital de Santana, carta informando eleição de sua CE para o triênio 
94/97. 10) da Associação Kardecista Casa de Maria, bairro de Santana, convite para evento 
beneficente a se realizar no dia 7 de maio próximo. 11) de Stella Barros turismo, informação 
sobre preços de passagens e acomodações para o Encontro Espírita em Miami/94. 12) do 
CE Ismênia de Jesus, cidade de Santos, relatório de atividades de 1993. 13) De PIQUE-
PEGA Arte e Produção, divulgação de trabalho em fita K7 realizado pelo Grêmio Espírita 
Atualpa Barbosa Lima, de Brasília. DEPARTAMENTOS: DOA está promovendo, isto é, 
providenciando o Regimento das USEs Regionais para ser distribuído na próxima reunião 
do CA; EDUCAÇÃO apresenta pasta com todo o material colecionado durante a 
implantação da Campanha Viver em Família; INFÂNCIA informa que haverá Encontro 
do Departamento no próximo dia 1º de maio, das 9 às 16 horas, na sede da Creche Meimei, 
na Lapa. Discute-se a seguir a pauta para a reunião do CA do mês de junho, devendo a 
secretaria providenciar a convocação. A Diretoria Executiva registra nesta reunião a 
presença do sr. Ildefonso do Espirito Santo, Conselheiro da Federação Espírita da Bahia, 
em visita ao Estado, tendo participado do simpósio de Comunicação da AJE. Não havendo 
outro assunto a ser discutido, a reunião é encerrada, proferindo-se uma prece. Para os 
devidos fins, eu Sander Salles Leite, Secretário Geral, lavrei a presente ata, registrando em 
tempo que a 2ª Secretária Delma Croti participou da segunda metade desta reunião.  
São Paulo, 25 de abril de 1994. a) Sander Salles Leite. 









Ata # 37 – 09 de maio de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 37ª reunião ordinária da DE/USE, realizada no dia 9 de Maio de 1994. Aos nove 
dias do mês de Maio de Hum mil, novecentos e noventa e quatro, às 20:00hs, em sua sede 
social à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, Santana, São Paulo, com a presença dos diretores que 
assinaram o livro próprio. A reunião foi aberta com a prece que proferiu o Evany. 
PALAVRA DO PRESIDENTE: 1) A primeira referência foi enfatizar a proeminência dos 
jornais espíritas, a maioria deles oferecendo bom conteúdo tanto no campo doutrinário, 
como de bem noticiar os fatos de nosso movimento espírita. 2) No Setor de Comunicação 
de nosso movimento, embora a passos lentos ainda, estamos caminhando. Destaque-se, por 
exemplo, a criação de vídeos para encaminhamentos de orientação no campo doutrinário, 
como o de informação noticiosa, como o que tem desenvolvido o companheiro Sirlei de 
Araçatuba com o seu TELE VISÃO ESPÍRITA. Inda mesmo agora pretende chegar até 
Florianópolis, para registrar alguns aspectos da reunião da Comissão Regional Sul, do CFN, 
que deverá dar-se entre 13 a 15.5.94.  3) Nesta reunião de Florianópolis, da Comissão 
Regional Sul, do CFN, da FEB deverá ser estudado o texto do SAE, elaborado pela Elaine, 
a respeito do assunto pertinente ao idoso e que nos foi mostrado em reunião anterior. 4) e 
tá sendo atualizado o relatório “Campanha Viver em Família” tendo em vista o pedido de 
informações com relação a eventos que possam ser realizados, com possibilidade de ajuda 
a outros estados no desenvolvimento desta campanha. 5) A FEESP acompanha as 
atividades do DIJ - Departamento de Infância e Juventude, ficando esta coordenação ao 
companheiro Nakano, daquela entidade, devendo participar destas atividades programadas 
pela FEB. 6) Caçapava enviou programa de seu Encontro da Família, a realizar-se durante 
o mês convidando companheiros da DE para participar. 7) Para o lançamento de livro com 
a compilação de artigos do Jornal Dirigente Espírita, o companheiro Ailton, de Lins. 
Manifestou-se favoravelmente, tendo em vista, que artigo de sua autoria também se 
destacará nesta edição de Lins, também novo relatório, de suas atividades. 8) A primeira 
circular do 9º Congresso já foi enviada aos órgãos. 9) Foi enviada carta para alguns órgãos 
regionais, mais especificamente, solicitando deles empenhos em sediar prévias do 9º 
englobando algumas regiões, provavelmente no transcurso do mês de outubro próximo- 
para Capital/ABC. Santos Araçatuba, São José do Rio Preto, Jaú/Bauru, Campinas, 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Cachoeira Paulista/Vale do Paraíba. 10) Edições 
USE-Livro Família e Espiritismo, 3ª edição, com boa colocação entre o público. Última 
venda lançada 172 livros, restando um estoque de apenas 1500 livros. 11) Campanha a 
favor do Dirigente Espírita - enviar cartões ou cartas a diversas pessoas desenvolvendo esta 
campanha para mais assinaturas. 12) Relatório da Gestão - Em aproximando a realização 
de novas eleições para a DE/USE, e em face da realização de Assembleia Geral para 
aprovação de contas desta gestão, conversou-se um pouco sobre a elaboração de nosso 
relatório geral, inclusive como poderá ser a prestação de contas da tesouraria. Ficou +/- 
delineado que o relatório será o mais sucinto possível, inclusive com cópias para todos 
evitando uma leitura pormenorizada; apenas enfoques gerais. Quanto a tesouraria 
apresentará apenas um, balancete com os últimos registros de caixa. COMISSÃO DA 
BIENAL - Carlos informou a respeito do andamento dos trabalhos, destacando orçamento 
para confecção da estande. Disse ainda que se pretendermos usar TV, existem restrições a 
serem observadas, conforme manual. TESOURARIA - Carlos - Quanto ao adesivo será 
vendido, já tendo estudado o valor que deverá custar cada um. DEPARTAMENTO DE 
EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - 1) A Carolina destacou a realização de Encontro de 



Evangelizadores. Foi realizado dia 01.05.94, e que tendo transcorrido bem deve continuar 
a serem feitos. 2) Esmeralda esclareceu que o trabalho feito pela Adalgiza e utilizado em 
Encontros do Departamentos estão sendo refeitos, possibilitando sua atualização. Propõe 
estudo de se aproveitar o material para a edição de um opúsculo. 3) O Encontro Nacional 
dos DIJ, que provavelmente devesse acontecer em São Paulo, dia 23.10.94, devido a certas 
dificuldades para sua organização em nossa capital, deverá ter como sede a cidade de 
Vitória. DIVERSOS - 1) a FEESPIRITA deverá acontecer nos dias 14 e 15.10.94, informa 
companheiros da DE, participantes da sua comissão organizadora. 2) Sander destacou que 
em face de roteiros de palestras do Divaldo/Miguel de Jesus, no interior nas cidades de 
Bauru, Ilha Solteira e outras próximas, enviou carta àquelas regiões dando informes e 
solicitando confirmação. 3) A firma PRETEC, tendo um terreno próximo a estação Bresser 
do Metrô, ofereceu-o a USE. E certo que nossos recursos ainda não são suficientes para 
esta compra. No entanto, faremos estudo. EXPEDIENTE - Expedidas 1) Circular aos órgãos 
da USE encaminhando texto “Serviço Assistencial Espírita - Fundamentos Filosóficos e 
Doutrinários”, para estudos e reflexões e devolução até Setembro/94. 2) aos órgãos circular 
com a convocação para reunião do CA. 3) para a USER/S.Paulo sobre o uso do 
computador. Recebidas: 1) da USED/Lapa comunicando sua nova Diretoria e 
representantes junto ao CDE. 2) Ribeirão Preto envia sugestões para alteração Regimento 
Interno do Departamento de Mocidades. 3) Do CE Miguel Arcanjo, convite para 
comemoração de seu 62º aniversário. 4) Programa do IV Fórum Espírita de Natal de 2 a 
5.6.94. 5) da USEM Matão comunica sua nova diretoria e representantes junto ao CDE 6) 
da USE Presidente Wenceslau anexando cópia da ata da eleição do CD e Comissão 
Executiva e representantes junto do CDE. 7) Boletim Informativo do CE Ismênia de Jesus, 
de Santos. 8) da USED Santo Amaro convite para II Simpósio/94 - “O aborto e suas 
consequências na formação da família”, dia 8.5.94. 9) do Instituto Espírita de Educação 
indicando representante junto ao CDE. 10) Cronograma de palestras de Divaldo Pereira 
Franco em Julho e Setembro/94 no Estado de São Paulo 11) de José Luiz Soares de 
Noronha, solicitando encaminhamento ao CDE de correspondência onde pede cadastros 
dos órgãos da USE. 12) dos CEs Vidal da Penha e Grão de Mostarda, convite para a 
promoção que fazem do I Seminário sobre Família de 20 a 22.5.94, em Fortaleza/CE. 13) 
da Indústria Metalúrgica Brasileira Ltda, informa venda de seu prédio para possível 
negociação com a USE. 14) informações sobre a campanha comunitária que se está fazendo 
por pessoas de boa vontade, em prol da Universidade Espírita do Campus Universitário 
Dr. Bezerra de Menezes de Curitiba (PR). 15) pesquisa feita pela USE para emissão de carta 
ou cartão comercial, para divulgação e campanha de assinantes para o Jornal Dirigente 
Espírita. 16) do Hospital Dr. Bezerra de Menezes, da cidade de Lins, recebemos seu 
relatório anual relativo a 93. 17) da USEM Caçapava, convite e programa para o seu IX 
Encontro da Família Espírita a realizar-se dias 29.5.94. Nada mais a acrescentar a Delma 
fez a prece de encerramento. Que tudo para constar lavrei a presente ata que lida e achada 
conforme será por quem de direito assinada. 
 
São Paulo, 9 de Maio de 1994. 
 
(Evany Figueira) - 3º secretário. 
 













Ata # 38 – 23 de maio de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da DE, de 23.05.94, às 20 horas, prece inicial: Carolina. Palavra do Presidente: teceu 
resumidamente o histórico da reunião do CFN - Região Sul, ocorrida de 13 a 15 de maio 
último, em Florianópolis-SC. Na próxima reunião do CFN a ser realizada em Brasília no 
mês de novembro/94 o assunto continuará sendo Serviço Assistencial Espírita. Nesta 
última reunião a USE levou o trabalho sobre Serviço Assistencial Espírita elaborado pela 
Elaine. A reunião do CFN - Região/Sul do próximo ano será no final da terceira semana 
de maio/95 e o assunto - "O Centro Espírita - Projeto Global e Integrador". O Presidente 
informou ainda que a USEERJ está interessada em levar um Seminário sobre Educação e 
conta com a colaboração do Departamento de Educação da USE - data ainda a ser 
marcada. Sobre a Comissão do IX Congresso Estadual de Espiritismo, disse que as coisas 
estão caminhando. Em princípio o Anhembi negou nosso pedido de reserva e propôs 
nova data: 21 a 23 de abril/95. Estudar-se-á a respeito. Palavra livre: Sr. Attílio marcou 
uma reunião de chapa para o dia 12.6.94 após a reunião do CA. Sr. Carlos disse que em 
7.6.94 será feita a escolha do local da USE na 13ª Bienal Internacional do Livro, no 
Parque do Ibirapuera. Confeccionou uma ficha de compromisso para trabalhadores na 
Bienal a ser distribuída nas Casas Espíritas da Capital. Sra. Carolina diz que esteve em 
Volta Redonda justamente com a Maria Aparecida Valente no último dia 22 de maio em 
Encontro da Família. Sr. Juca diz que esteve em reunião administrativa da USE-Municipal 
de Santo André no dia 22 de maio. EXPEDIENTE: Elaborada a pauta da Assembléia 
Geral Ordinária e do CDE de 10.7.94. Correspondência - recebidas: 1) da USE-I São 
Vicente, encaminhando carta de união da Seara Espírita Senda de Luz, formulário azul de 
atualização de cadastro do órgão e representação junto ao CDE; 2) da Federação Espírita 
de Mato Grosso do Sul, carta informando eleição da diretoria; 3) da USE-I Campinas, 
relatório de atividades de 1992/1994; 4) da Federação Espírita Pernambucana, convite 
para a VI INTECEPE - Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco; 5) da Federação 
Espírita do Rio Grande do Norte, carta informando eleição para suprir vacância de cargo 
da presidência; 6) do CE Estudantes do Evangelho convite para comemoração do 42º 
aniversário; 7) programa de realização da USE-Zonal promovida pelas USEs Regionais de 
Campinas, Mogi-Mirim, Piracicaba, Rio Claro, São João da Boa Vista e Sorocaba; 8) do 
Instituto Espírita de Educação, carta apresentando representantes junto ao CDE; 9) da 
USE-R Assis programa da Jornada Regional Espírita; 10) da USE-R Presidente Prudente, 
carta informando eleição de diretoria; 11) Circular expedida pela Presidência da USE 
encaminhando relatório da Campanha "Viver em Família"; 12) da Presidência da FEB 
para o Cesar, Presidente da USE acusando o recebimento de cópia da circular enviada 
pela USE aos "membros da Comissão Regional Sul do CFN da FEB", Florianópolis-SC. 
Nada mais, fez-se prece encerrando a reunião. Ata lavrada pela Delma. 
 
São Paulo, 23 de maio de 1994.  







Ata # 39 – 27 de junho de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 39ª reunião ordinária da DE/USE, gestão 1992/1994, realizada em 27 de junho 
de 1994. Aos vinte e sete dias do mês de junho de hum mil novecentos e noventa e 
quatro, às 20,00 hs, em sua sede social, à Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, São Paulo, 
estiveram reunidos os diretores que assinaram o livro próprio para mais uma reunião 
ordinária da DE/USE, que iniciou-se com a prece que proferiu o Evany. Na ausência do 
Sr. Presidente Antonio Cesar Perri de Carvalho, dirigiu a reunião o 1º Vice, Attílio 
Campanini. EXPEDIENTE - expedidas - 1) para Associação Espírita Kardecista de 
Itaquaquecetuba, remetemos certificado de união nº 965; 2) enviada nota à imprensa 
espírita "Ex-presidente da USE avalia movimento"; 3) circular da USE aos seus órgãos 
distribuindo 3 000 folhetos da Campanha "Viver em Família". Recebidas - 1) de Volta 
Redonda - RJ, convite para o II SIJOVES - Simpósio dos Jovens Espíritas - daquela cidade; 
2) da Sociedade Pró Livro Espírita em Braille (SPLEB), convite para o II Encontro desta 
entidade programado para de 13 a 16.4.95, no Maracanã-RJ; 3) da USE-I/Marília, convite 
para o VIII Encontro de Dirigentes de Sessões e Diretores de CE, a acontecer no dia 
21.08.94; 4) da Instituição Assistencial Meimei, pela USE de São Bernardo do Campo, 
convite para o I Encontro Regional do Serviço Social; 5) da USE-R/Jaú referência sobre a 
prévia do 9º Congresso; 6) da Câmara Municipal de São Paulo, projeto de lei 270/94, 
apresentado pelo vereador Bruno Feder, que institui o "Dia de Allan Kardec" no 
município de São Paulo, a ser comemorado anualmente; 7) da USE-R São Paulo, que 
informa a realização na capital do EDMEC - Encontro de Dirigentes de Mocidades 
Espíritas da Capital e Arredores; 8) ações da Comissão Estadual para a Campanha "Viver 
em Família" para o 2º semestre/94; 9) do Grupo Espírita Luz e Caridade Irmãos da Paz, 
informa alteração de suas atividades funcionais; 10) do Conselho Deliberativo da USE-
R/São Paulo, Ordem do Dia para a sua reunião de 19.6.94; 11) FEB acusando 
recebimento do Jornal "Saúde e Família"; 12) União Espírita Paraense comunica eleição 
de sua nova diretoria; 13) da AJE/São Paulo agradecendo a Antonio Cesar Perri de 
Carvalho ajuda prestada quando da realização do Simpósio Paulista de Comunicação 
Espírita; 14) União Intermunicipal Espírita de São José dos Campos, passa a ter a 
denominação social de USE Intermunicipal de São José dos Campos; 15) União 
Intermunicipal Espírita de Americana comunica eleição de sua nova diretoria; 16) da 
USE-D/Santo Amaro, envia cópia da ata de sua reunião ordinária de 3.5.94; 17) do DM 
enviando cópia da ata da reunião administrativa que realizou em 22.5.94; 18) do Lar 
Francisco Franco, das Meninas, de Rancharia, comunicando eleição de sua nova 
diretoria; 19) da União das Sociedades Espíritas de Itapira, comunicando sua nova 
diretoria; 20) da Associação Médico-Espírita Campinense, eleição e composição de sua 
nova diretoria; 21) da FEB, informando os trabalhos que estão sendo feitos para a difusão 
da Campanha "Viver em Família"; 22) do CE "Ismael" convite para o 55º aniversário de 
fundação e agradece pela palestra do Cesar nesta ocasião; 23) da USE Botucatu remete 
seu Boletim Informativo; 24) da Federação Espírita do Rio Grande do Norte informes do 
seu 4º Congresso Espírita, de 25 a 28.8.94; 25) da C. Terapêutica Bezerra de Menezes 
instalação de um sistema "Telefone Verde" para consultas. Remetemos também; 26) para 
a USE-I Marília carta acusando recebimento de ofício. DIVERSOS - 1) Estudou-se a 
feitura de um folheto para a divulgação de nossa participação na Bienal Internacional do 
Livro, de São Paulo, que se pudesse enviar a todos os órgãos convidando-os a participar 
do evento, prestigiando-o com sua presença. Provavelmente se faça perto de 5 000 



folhetos; 2) O Presidente Cesar está convidando os componentes da diretoria para um 
jantar em sua residência, na próxima sexta-feira, dia 01.07.94, encontro amigo de 
despedida da atual diretoria, tendo em vista seu final de mandato; 3) o opúsculo FEB 
sobre tema Família - tendo em vista os primeiros entendimentos convencionou-se pela sua 
venda em nossa livraria. Considerando a não observância de alguns pontos sugeridos pela 
USE, a inserção na sua bibliografia de livros polêmicos, tratando inclusive, do 
roustainguismo, e doações que estariam sendo feito por outras federativas a entidades 
destes mesmos estados e a pessoas diversas, considerou que poderíamos doar o resto de 
nosso estoque. Poderia, no entanto, comprometer nossa imagem, inicialmente junto 
àqueles que já compraram, em seguida pela nossa divulgação de pontos doutrinários 
considerados incorretos. O opúsculo continuará a ser vendido em nossa livraria, porém, 
sem divulgação a respeito, salvo melhor juízo a posteriori; 4) A propósito ainda, do 
assunto acima, com divergência sobre as despesas pela confecção do opúsculo sobre a 
Família pela FEB que poderia ou deveria ser rateado entre todas as federativas, segundo 
parece, mas que não ficou bem caracterizado em seu início, a USE encaminhou doação a 
respeito. Em seguida, sabedor deste fato, procurou participar de maneira adequada. Na 
troca de correspondência e considerando o que acima anotamos, tudo não ficou muito 
esclarecido. Conforme carta do presidente que transcrevemos a seguir, estamos 
procurando registrar os fatos da melhor forma possível, para que não paire dúvidas sobre 
o assunto: //São Paulo, 27.6.94.//À Diretoria da USE://Prezados 
companheiros,//Historio fatos relacionados com o opúsculo "Campanha Viver em 
Família - Subsídios para sua Implantação e Desenvolvimento" publicado pelo C.F.N. da 
F.E.B., para ensejar a essa Diretoria a oportunidade de revisão de posição e deixando-a à 
vontade para tal.// 1) Recordando episódios à época da reunião do C.A. no dia 13 de 
março p.p.: expus a essa Diretoria fatos que se desenvolveram preliminarmente à 
publicação do citado opúsculo, culminando com o não atendimento de solicitações 
nossas, devidamente aceitas pela Comissão Operacional do CFN na sua reunião de 
janeiro p.p. Além desta constatação ao lermos os "Subsídios" que recebemos na USE, à 
véspera do C.A., tínhamos recebido telefonema de Nestor Masotti, naquela semana, 
informando-nos que estava encaminhado o material e que como a FEB não poderia arcar 
com as despesas do opúsculo, várias Federativas já haviam concordado em dividir 
despesas de forma proporcional. No caso de São Paulo são 1 600 opúsculos. Como 
explicamos que a USE estava em momento de dificuldade financeira, Nestor disse que 
enviássemos o valor quando pudéssemos. Face ao não atendimento da solicitação de São 
Paulo (basicamente a inclusão do livro "Família e Espiritismo" nas referência bibliográficas 
das diversas aulas que teriam relação com a obra) e pelo fato do opúsculo representar 
custos, na reunião do dia 13 ficou definido que a USE venderia os opúsculos, o que foi 
inclusive informado ao C.A., entregando-se um opúsculo a cada USE Regional. 
Aconselhado pela Diretoria, não pedi demissão da Comissão àquela altura e escrevi ao 
presidente da FEB, historiando os fatos que nos incomodavam. Estabeleceu-se, então, 
uma troca de correspondência com o Dr. Juvanir e uma reunião, que só aconteceu em 
maio p.p. com o Paulo Roberto, tentando apaziguar a situação.// 2) Recordamos também 
que, desde dezembro/93 a março/94 a USE vendeu 500 "Subsídios para a Implantação 
da Campanha "Viver em Família" no Estado de São Paulo", elaborados para o lançamento 
estadual da campanha.// 3) No boletim do SEI de abril, havia notícia que a USEERJ 
estaria vendendo os opúsculos a Cr$ 800,00.// 4) Durante a reunião da Comissão 
Regional Sul do CFN, ocorrida em Florianópolis, houve crítica da Federação Espírita do 
Paraná ao opúsculo e, especificamente à bibliografia que, incorpora várias obras 



roustainguistas (livros evangélicos da FEB que não têm relação direta com os temas sobre 
família) e que à vista disto, eles não tinham tomado posição sobre o que fazer com os 
subsídios, até então guardados.// 5) Depois das correspondências que trocamos com o 
Dr. Juvanir, o Nestor Masotti escreveu à USE, em maio, devolvendo o cheque e dizendo 
que houve mal entendido. Não seria pagamento, mas a FEB talvez solicitasse colaboração, 
o que esta Diretoria tomou conhecimento e definiu que o valor seria reencaminhado à 
FEB, como contribuição da USE.// 6) No início de junho, recebemos correspondência 
pessoal do Dr. Juvanir, sempre lhano e apaziguador, mas aceitando que em face da 
situação incômoda que eu me sentia desde a instalação da referida Comissão 
Operacional, em novembro p.p., que eu me afastasse da Comissão, coincidindo com o 
término de meu mandato como presidente da USE e membro nato do CFN.// 7) Na 
mesma semana chegaram os 3 000 folhetos da Campanha, destinados a frequentadores. 
Caso quiséssemos além dos três mil, teríamos custos com uma gráfica de São Paulo. 
Assim, face a grande quantidade necessária, redistribuímos às USEs Regionais para 
impressões a nível de regiões. Sairá também como encarte do jornal "Dirigente", de julho 
p.f.// 8) No dia da reunião do C.A. de junho, nosso companheiro Balieiro veio, 
pessoalmente, solicitar-nos que a posição da USE fosse revista, pois estariam havendo 
comentários em outros estados que seriam desagradáveis à USE e que ele próprio gostaria 
de levar gratuitamente tais Subsídios para distribuição em Ribeirão Preto. Respondemos a 
ele que a posição não era pessoal nossa e, assim, levaríamos o assunto à Diretoria.// 9) 
Anexo cópia de ofício dirigido ao Presidente da FEB, onde peço meu desligamento da 
Comissão Operacional do CFN.//Após historiarmos fatos que nos incomodaram e 
entristeceram (pois pessoalmente sentimos a tendência de uns de "conter São Paulo" e de 
impor eventuais pensamentos da FEB e, de outros, a falta de posições claras), gostaria de 
deixar a Diretoria da USE bem à vontade para reanalisar a posição. Pessoalmente, já 
pedimos para eliminar a citação dos Subsídios no preçário da Livraria da USE e do Jornal 
Dirigente, ambos de julho.//Qualquer que seja a posição, apenas solicito a transcrição 
deste histórico em ata e que, caso o assunto venha a ser divulgado de forma incompleta 
ou inoportuna, que todo este documento venha a público.//Fraternalmente,//Antonio 
César Perri de Carvalho. (fim da primeira carta - início da segunda) À Diretoria da USE 
para ciência e arquivo.//São Paulo, 27/6/1994.//Antonio Cesar Perri de Carvalho... 
(cópia)  //São Paulo, 11 de junho de 1994.//Prezado confrade Dr. Juvanir.//À vista de 
entendimentos epistolares mantidos desde março p.p. e pelo fato de encerrar o mandato 
na presidência da USE nos próximos dias e, consequentemente, deixar de ser membro 
nato do Conselho Federativo Nacional, solicito o desligamento da Comissão Operacional 
da Campanha "Viver em Família".//Agradeço a deferência revelada pela indicação de 
meu nome ao CFN da FEB.//Vivamente obtido na campanha citada continuarei 
colaborando com a mesma colaborando a nível de USE.//Reitero minha estima e 
consideração pelo companheiro.//Fraternalmente,//Antonio Cesar Perri de 
Carvalho.//Ilmo. Sr. Dr. Juvanir Borges de Souza - Presidente do Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Brasileira - Rio de Janeiro (c/c ao presidente da Comissão 
Operacional)  (fim da segunda carta). 5) a próxima edição do Jornal "Dirigente Espírita" 
está com seu fechamento previsto para 7.7.94, uma quinta-feira. Pede-se aos integrantes 
da Comissão que anotem a reunião e avisem aos outros; 6) Joaquim Soares referiu-se ao 
Regimento Interno para Assembléias Gerais e perguntou se o proposto, que deveria ser 
aprovado inicialmente quando da nossa AGO de julho, se estava bom. Todos 
concordaram que nada havia a acrescentar, pelo menos, de momento. Referiu-se também 
a posse dos novos diretores que seriam eleitos, e a maneira melhor e mais conveniente 



para encaminhar o assunto; 7) O Attílio passou a integrar, de nossa parte, a comissão  
organizadora do FEESPIRITA/94, congresso a ser realizado pela Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, em outubro próximo, e trouxe notícias como anda sua organização. 
COMISSÃO DA BIENAL - Pelo Carlos soubemos notícias - destaques do regulamento; 
confecção de nosso estande; possível instalação de TV no mesmo; rotinas de trabalho até 
sua instalação; presença inicial dos expositores; abertura em seguida ao público; presença 
de autores de livros para momento de autógrafos. Haverá nova reunião da comissão dia 
2.7.94. Haverá também uma reunião na Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, no 
dia 30.6.94, que é de conveniência nossa participação, em face de novas orientações que 
possam surgir regulando o evento. TESOURARIA - Não foi possível fazer-se um relatório 
mês a mês. Todavia, isto está sendo feito agora, pelo menos, para apresentação de um 
balancete por ocasião da Assembléia Geral de julho próximo. Quanto aos nossos gastos, à 
exclusão do empréstimo feito e ainda não pago, e de despesas de momento, estamos com 
nosso caixa "a zero", o que quer dizer o balancete para AG se desenvolverá somente em 
cima de papéis. Isto significa a necessidade de se fazer um bom orçamento para a próxima 
gestão, evitando que continuemos com dificuldades de recursos. DEPARTAMENTO DE 
ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - Informa o Zanardi, à testa atualmente do DOD, que 
estão encerrando seus trabalhos nesta gestão com bom empenho e participação de todos, 
que espera possa ser da mesma forma em apoio à próxima diretoria. DEPARTAMENTO 
DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA - Pelo companheiro Joaquim Soares, este disse 
de Encontro Administrativo a ser ministrado na Distrital da Vila Maria. E que em São 
Caetano foi realizada reunião para eleição dos novos diretores de seu órgão municipal. 
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, 27 de junho de 1994. 
 
(assinatura)  (Evany Figueira) - 3º secretário 



















Ata # 01 - 25 de julho de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 1ª reunião ordinária da DE / USE, gestão 1994/1997, realizada em 25/JULHO/94.  
Diretoria Executiva e Deptos. reuniu-se em sua sede, na Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana 
– SP, quando foram desenvolvidos os assuntos que se seguem: 1 – Prece de abertura pelo 
companheiro Antonio Luiz Balieiro; 2 – Leitura e aprovação de atas: foi sugerido e 
aprovado que, a fim de se ganhar tempo nesta reunião, seja feita uma súmula da ata e 
colocada uma cópia nas pastas para conhecimento dos Diretores, os quais poderão ler e se 
necessário manifestar-se sobre o seu conteúdo, sendo desnecessária a sua leitura nas 
reuniões. 3 – SECRETARIA: Recebidos os seguintes expedientes: a) Convite para III 
Mostra Espírita em 10/07/94 pela FEP – Federação Espírita Pernambucana; b) Carta 
aberta aos companheiros de ideal espírita, a todos os redatores de jornais e revistas, por 
Américo Domingos Nunes Filho; c) USE Intermunicipal de Marília envia regimento 
interno da “Confraternização da Família Espírita Regional”; d) Carta do ex-Presidente A. 
C. P. de Carvalho às Federativas, enviando Relatório Geral de Atividades da USE, gestão 
92/94 e programação da Campanha “Viver em Família”; e) Divulgador do Livro Espírita 
de Sertãozinho convoca para reunião em 06/08/94; f) Encontro de Arte Espírita Infantil 
FEMUIN, em Araras, em 16/10/94; g) I Conferência Estadual Espírita – Curitiba – 12 a 
14/agosto/94; h) USE Intermunicipal de Itanhaém – IV Seminário Espírita Regional em 
31/07/94, no CE André Luiz; i) Panfleto de lançamento dos livros “Guia para estudo da 
Doutrina Espírita” e “Os Adeptos de Roustaing”; j) Convite pra palestra de Divaldo Pereira 
Franco, dia 25/09/94, Creche Amélia Rodrigues, em Santo André; k) Circular DI USE 
sobre próximo Encontro Estadual de Evangelizadores da Infância, em 17/18/set/94, em 
São Vicente (SP); l) Certificado de união no 935 do C. Estudos Espíritas Casa do Caminho; 
m) Carta de Franca (SP), informando indicação de Diretora do DM USE: Ana Cecília del 
Moro; n) V Seminário de Difusão Espírita em 23/07/94, na FERGS; o) IDE Araras convida 
(10/07/94) para EXPOESPI – Exposição Espírita para Crianças e Jovens na Evangelização; 
p) Vertical Eventos e Comunicações S/C Ltda recebe título da revista “Feira e Congressos”; 
q) USE Municipal de São Caetano do Sul sediará Ia Prévia do Congresso Estadual Espírita 
em 23/10/94; r) Idem USE Regional Assis em 09/10/94; s) Novo Brasil Com. 
Manutenção de Extintores comunica que as cargas dos extintores da USE necessitam de 
revisão; t) 27 COMECAP será em 05 e 06/nov/94 em Pirituba; u) XXXIX CONCAFRAS 
– PSE Boletim no 1; v) USE Jacareí solicita relação de expositores; x) Convite Feesp II 
Simpósio de Dirigentes de Sociedades Espíritas em 24/07/94; y) Livraria Distribuidora e 
Editora Espírita Nosso Lar lança 1º livro eletrônico espírita do Brasil; z) USE Regional de 
Presidente Prudente comunica nova Diretoria; a1) USE Regional Presidente Prudente faz 
relatório sobre a Campanha “Viver em Família”; b2) CE Nosso Lar – Casas André Luiz 
solicita regimento interno; c3) USE Regional Marília apresenta relatório e programa de 
eventos; d4) Circular no 004 da CEPA ao Movimento Espírita Brasileiro. 3ª) REUNIÕES 
DA DE: O Presidente Attílio Campanini manifestou-se sobre os dias de reuniões, às 2as e 
4as segundas-feiras do mês, propondo uma reunião numa 2ª. Feira e outra num sábado. Os 
diretores vão analisar e dar uma resposta na próxima reunião. 3b) Sobre carta do CE Nosso 
Lar solicitando informações para união à USE, o companheiro Joaquim Soares ficou 
encarregado de manter contato com aquela entidade. 4 – DEPTOS: Assessoria de 
Comunicação: Antonio C. P. Carvalho; Assessoria de Finanças: Carlos Teixeira Ramos; 
Assessoria Jurídica: José da Silva Bueno; Assessoria Contábil: João Rocha; Serviço 
Assistencial: Elaine Curti Ramazzini; Infância: Esmeralda L. Mattos; Educação: Célia Maria 



Rey de Carvalho; Orientação Adm (Jurídica): Joaquim Soares; Mocidade: Ana Cecília Del 
Moro; Livro: Carlos Augusto Krepski; Orientação Doutrinária: Luiz Alberto Zanardi; Artes: 
Moacyr Camargo. Foi aprovado que os Deptos. Serv. Assistencial, Infância, Educação e 
Orientação Doutrinária serão assessorados por L. A. Zanardi e os Deptos. Mocidade, Livro 
e Artes serão assessorados por L. A. Baleiro. 5 – Sugesta2o para jornal Dirigente Espírita. 
O companheiro L. A. Balieiro propôs que na página 2 do jornal conste os nomes da 
DE/USE. Também sugeriu que a DE participe ds reuniões de preparação do jornal. 6 – 
Representação na FEB: será feita pelo Presidente e 2 assessores. 7 – Reativação da USE 
Regional Santo Andre§1: O companheiro Sander Sales Leite esteve presente e informa que 
ficou composta por Santo André, Mauá e São Caetano do Sul. Em seguida houve troca de 
ideias sobre outras regionais e intermunicipais, bem como verificou se foram enviadas 
Regimento Interno dos Departamentos para os órgãos regionais. 8 – Pauta do CA = 
11/set/94 = 09:00 hs: 1) 9º Congresso Estadual de Espiritismo; 2) Administração e 
Atividades para USEs Regionais; 3) Informação Territorial: sugerido que se analise as 
atividades e necessidades do CA, para se chegar a um consenso sobre os trabalhos das 
regionais. Nada mais havendo a tratar, a prece de encerramento foi feita pela companheira 
Delma Crotti, cuja ata eu, 3º Secretário, Edison M. Oliveira, lavrei e que ficará à disposição 
dos interessados para seu conhecimento. 
 
São Paulo, 25 de julho de 1994. 
 
Edison M. Oliveira 
 
 
 











Ata # 02 - 08 de agosto de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 2ª reunião da DE / USE, gestão 1994/1997, realizada em 08/AGOSTO/94.  A 
Diretoria Executiva e Deptos. reuniu-se em sua sede própria, Rua Dr. Gabriel Piza, 433, 
Santana – Capital - SP, ocasião em que foram abordados e desenvolvidos os seguintes 
assuntos: 1 – Prece de abertura; 2 – Justificativa da ausência dos companheiros Antonio 
Balieiro, Sander Sales Leite e Carolina Flor da Luz Matos; 3 – ATA ANTERIOR: ainda 
não foi elaborada, devido o antigo 3º Secretário não ter trazido o livro de atas. 4 – 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS: 1) Convite para 41ª Semana 
Espírita de Vitória da Conquista, de 04 a 11/09/94; 2) USE Cachoeira Paulista informa 
que  Prévia do 9º Congresso Estadual Espírita será sediada pela União Espírita 
Cachoeirense; 3) Circulares do SINDHOSP nos 111-/94, 176/94 e 177/94; 4) Exemplar 
em Braille, do GEEM – Grupo Espírita Emmanuel; 5) Certificado de União no 967 para o 
Núcleo de Fraternidade Cáritas; 6) Certificado de União no 968 para o C. E. Irmã Jacira; 
7) Calendário de programação do 2º semestre de 1994, da USE Municipal de Santo André; 
8) Grupo Espírita União dos Apóstolos pede sugestão para uso de videocassete no Centro 
Espírita; 9) União Espírita Mineira – BH acusa recebimento do Relatório Geral de 
Atividades 92/94 da USE; 10) Lydia Kitz Moreira oferece casa para alugar na R. Dr. Gabriel 
Piza, 536; 11) Prefeitura Municipal de Araras solicita doação de livros para sua biblioteca; 
12) FEB acusa recebimento de circular referente “Campanha Viver em Família” e relatório 
Geral de Atividades biênio 92/94 da USE; 13) Grupo Verde Lumo de Esperanto, que se 
situa em nossa sede, comunica festa de 1º aniversa1rio em 07/JULHO/94; 14) C.E. 
Ismênia de Jesus solicita orientação sobre a exigência de se obter o Certificado de Entidade 
de Fins Filantrópicos – Resolução 46/94; 15) USE Distrital Santo Amaro envia pauta da 
reunião ordinária realizada em 05/JULHO/94; 16) Rádio e TV Associados Publicidade e 
Representações Ltda envia cartazes sobre o projeto “Disque Espiritismo”; 17) Stella Barros 
apresenta programa de estadia para Encontro Espírita Miami/94; 18) Fundação Espírita 
“Bezerra de Menezes” convida para cerimonia de entrega dos cursos de datilografia em 
06/08/94 às 15 horas; 19) Instituto Espírita Pinheiro Machado, de Novo Horizonte; 20) 
USE Regional de Presidente Prudente envia 2ª carta daquele órgão e pauta da reunião; 21) 
Fed. Esp. Do Estado da Bahia acusa recebimento de circular sobre Campanha “Viver em 
Família” e Relatório Geral de Atividades/USE biênio 92/94; 22) USE Intermunicipal de 
Assis envia programa-convite para XVII Mês de Confraternização Espírita de Assis; 23) Inst. 
Benef. Nosso Lar envia convites pra a 14ª Feira de Agosto; 24) Convocação para o CA de 
11/09/94; 25) Promoção da USE Jaú; “Escreva sobre a família e ganhe ida ao Congresso 
Estadual com passagens e hospedagem pagas pela USE Jaú; 26) CAPEMI agradece envio 
do livro “Laços de Família” oferecido ao “SEI – Serviço Espírita de Informação”; 27) 
Convite da Câmara Brasileira do Livro para cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti dia 
19/AGOSTO, no MAC, às 19:00 hs; 29) Convite para Feespírita 94 – 14 16/OUT/94, na 
FEESP, com tema central “Nos Domínios da Mediunidade”. Após o conhecimento dos 
expedientes, alguns foram distribuídos aos interessados. 5 – BIENAL INTERNACIONAL 
DO LIVRO: Foram prestadas as informações sobre os preparativos para a participação da 
USE na 13ª Bienal, no Ibirapuera, tendo sido confeccionado um colete para aqueles que 
irão trabalhar no estande/USE. Também foi confeccionada sacola para colocação de livros 
vendidos. Houve comentários sobre os crachás, bem como os cartazes de propaganda da 
USE na Bienal. 6 – JORNAL DIRIGENTE ESPÍRITA: Antonio Cesar Perri de Carvalho, 
Assessor de Comunicação, comentou a necessidade de ampliar as atividades ligadas ao 



jornal, e ao mesmo tempo aumentar a equipe de Assessoria, para que diminuam os erros 
de impressão. Também informa que haverá uma reunião sobre comunicação dia 
04/SET/94, na sede da USE. 7 – 9º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO: 
Definições sobre a empresa que vai participar no Congresso. Local: necessitamos ver onde 
será executado. Existe a possibilidade de ser realizado no Anhembi ou na nova sede da 
Feesp. Estão sendo feito contatos para se analisar qual o melhor local. 8 – ARTES: Moacyr 
Camargo informa que este ano não haverá novas promoções. Comentou a ligação com o 
ECA(USP). ESPIRARTE será realizado em 1995 em Santos. 9 – DEPTO PATRIMÔNIO: 
Está sendo estudada a expansão da sede da Use, com projeto para construir-se encima da 
estrutura atual. 10 – ASSESSORIA CONTÁBIL: João Rocha informa que está iniciando 
estudos sobre a situação contábil da USE. 11 – TESOURARIA: Houve troca de ideias a 
respeito das despesas da USE, sobre o movimento financeiro e as realizações futuras, para 
se chegar a um consenso em que os recursos financeiros possam atender às necessidades. 
12 – REPRESENTACAO NA USE REGIONAL S. PAULO (C. DELIBERATIVO): 
devido aos trabalhos junto à 13º Bienal Internacional do Livro, no Ibirapuera, Edison 
Oliveira ficou incumbido de comunicar, na Palavra a3 DE, na reunião da USE Regional S. 
Paulo. 13 – REPRESENTAÇÃO DA USE REGIONAL NAS REUNIÕES DA DE/USE: 
O Presidente Attílio Campanini propôs e a Diretoria aprovou que seja convidado 
verbalmente um representante da USE Regional S. Paulo para participar das reuniões da 
DE. Também ficou aprovado que na reunião do Conselho de Administração (CA) de 
11/SET/94 o convite será extensivo às demais regionais. A SECRETÁRIA GERAL, Delma 
Crotti, informa que deverá viajar em setembro/94, necessitando ficar fora de S. Paulo 
aproximadamente 45 dias, sendo concedida autorização para sua solicitação. Encerrando-
se os assuntos, foi feita prece de encerramento pelo companheiro Antonio Luiz Balieiro, 
cuja ata eu, Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei e assinarei, ficando à disposição dos 
interessados, para seu conhecimento. 
 
São Paulo, 08 de agosto de 1994 
 
Assinatura de Edison M. Oliveira. 









Ata # 03 - 12 de setembro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 3ª reunião da Diretoria Executiva e Deptos. da USE, gestão 1994/1997, realizada 
em 12/SETEMBRO/94.  A Diretoria Executiva e Deptos. reuniu-se em sua sede própria, 
na Rua Dr. Gabriel Piza, 433, bairro Santana, Capital, SP, quando foram discutidos os 
assuntos que se seguem; após a prece de abertura feita pelo companheiro Luiz Alberto 
Zanardi; horário das 20:10 hs: 1 – Justificativa da ausência dos companheiros Amélio 
Fabrão Fabbro e Antonio Luiz Balieiro; 2 – Expedientes recebidos e expedidos: 1) USE R 
S. Paulo responsáveis para trabalhar com o microcomputador da USE; 2) Carta da 
Penitenciária solicitando livros, foi passada para a Livraria; 3) Carta do Centro de Filosofia 
Espiritista Paraguayo informando sua nova Diretoria; 4) FEE Alagoas comunica nova 
Diretoria; 5) USE R Mogi Mirim informa não poder estar presente no 2º Seminário para 
Formação de Equipes da Campanha “Viver em Família”; 6) Circular 06/94 da USE I de 
Marília, confirmando a realização do VIII Encontro de Dirigentes de Sessões e Diretores 
de CEs para o dia 21/AGO/94. Passado par ao companheiro Joaquim Soares; 7) Carta da 
USER São Paulo informando nome das pessoas autorizadas a usar o microcomputador da 
USE Estadual; 8) CE Amor e Caridade de Presidente Wenceslau solicita informações sobre 
Curso Intensivo de Doutrina elaborado pela USE; 9) Resposta da carta do item 8; 10) Carta 
de Gervásio Emílio Rodrigues solicitando ao Sander Sales Leite informar sobre a falta do 
número nos Certificados de União dos CEs de Presidente Prudente; 11) Carta da USER 
São Paulo informando nova data de reunião daquele órgão; 12) Carta da União 
Intermunicipal de São Vicente para retificar endereço daquela entidade; 13) FEB solicita 
avaliação das atividades da Campanha “Viver em Família”; 14) Ordem do Dia do Conselho 
Deliberativo da USER São Paulo realizado em 21/AGOSTO/94; 15) Ofício 086/94 
convidando para o VII Fórum de Debates Espíritas em Pernambuco (FORESPE); 16) 
Circular referente Ia Reunião Prévia em Assis (dia 09/10/94) do 9º Congresso Estadual de 
Espiritismo; 17) Carta de Alcione Domingues Caetano de Piratininga (SP) solicitando 
possibilidade de a USE editar e divulgar um livro de poemas; 18) Carta ao Presidente da 
Feesp solicitando a cessão da nova sede do órgão para a realização do 9º Congresso Estadual 
de Espiritismo; 19) Núcleo Eurípedes de Estudos e Confecção Teatral convida para o 
espetáculo “Fim, Começo de Tudo”, dia 10/SETEMBRO/94; 20) USER Santos sugere 
proposta para a Área de Assistência Social Estadual; 21) Telegrama de São José do Rio Preto 
perguntando sobre preparativos pra prévia 9º Congresso naquele local; 21) Convite d USEI 
Assis para XVII Mês de Confraternização Espírita de Assis; 22) Release sobre a participação 
da USE na Bienal, aos jornais espíritas; 23) CFN/FEB parabeniza o novo Presidente da 
USE, Attílio Campanini; 24) Panfleto com ficha de inscrição pra o I Fórum do Pensamento 
Espírita de Ilhéus; 25) USEI Limeira convida para Mês Espírita – SET/94 com palestras 
dias 03/10/17/24/SET e 01/OUTUBRO/94; 26) Carta da Sociedade Espírita Allan 
Kardec de Estudos Espíritas solicitando integração no quadro da USE; 27) Idem G.E. A 
Caminho da Luz, de Leme, São Paulo; 28) Carta à USE Intermunicipal Andradina 
enviando Certificado de União no 971, da Associação Espírita “Caminho da Paz”; 29) Carta 
à USE DISTRITAL STO AMARO encaminhando Certificado de União no 973 para o NE 
Meditação e Caridade: esclarecido pelo 3º Secretário Edison M. Oliveira que esta entidade 
já é unida à USED Jabaquara, tendo havido um engano ao ser cadastrada novamente; 30) 
Carta à USED Jabaquara encaminhando Certificado de União no 970, para o GE Cairbar 
Schutel de Diadema. 3 – Tesouraria: o 1º Tesoureiro Ariovaldo Albano comunicou a 
situação atual e os movimentos financeiros da USE na nova gestão. 4 – Grupo de Esperanto 



Verda Lumo: esclarecido que o grupo convidou a USE para o seu primeiro aniversário. O 
1º Secretário Sander Sales Leite compareceu e falou sobre o que se passou n comemoração. 
Houve troca de ideias sobre a atuação do grupo na sede da USE, tendo em vista que às 
vezes conflita com o espaço utilizado pela própria USE. 5 – O Presidente Attílio Campanini 
leu um resumo do ex-Presidente e atual Assessor de Comunicação, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, sobre as edições USE, com sua sugestão para analisar as reedições. 6 – 
Comentários sobre a circular da CEPA, já respondida no edital da revista Reformador da 
FEB. 7 – Ampliação da Livraria USE ana1lise e troca de ideias sobre aumentar as 
dependências da USE. Foi aprovado que se façam prateleiras na entrada da porta da USE 
e verificação de local próximo para se alugar para a Livraria. 8 – A 2º Secretária Carolina 
Flor da Luz Mattos comunica sobre o Encontro Estadual de Evangelizadores a se realizar 
nos dias 17/18/SET/94, prestando esclarecimentos a respeito. 9 – Prévias para o 9º 
Congresso Estadual de Espiritismo: ficou aprovado que na próxima reunião serão 
estudados os representantes e os locais de realização. Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada com prece pelo companheiro Paulo Ribeiro, o qual esta1 participando da 
reunião a convite do Presidente Attílio Campanini, como Presidente da USER São Paulo, 
e estará sempre na Ordem do Dia para dar a sua palavra. Eu, Edison M. Oliveira, 3º 
Secretário, lavrei a presente ata, a qual ficará à disposição dos interessados para 
conhecimento geral. 
 
São Paulo, 12 de setembro de 1994. 
 
 
Assinaturas 
 
 











Ata # 04 – 26 de setembro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 4ª reunião da Diretoria Executiva e Deptos da USE, a gestão 1994/1997 realizada em 
26 de setembro de 1994, em sua sede própria, na R. Dr. Gabriel Piza, 433, Santana – SP. Nesta 
ocasião foram discutidos os assuntos que se seguem, na ordem do dia, após a prece de abertura 
feita pelo companheiro Joaquim Soares, às 20:20 horas: 1 – Prévia do 9º CONGRESSO 
ESTADUAL DE ESPIRITISMO: O Presidente Attílio Campanini informa as datas das prévias 
e seus respectivos locais, sendo consultados os diretores quanto à representação. Houve troca 
de ideias e cada elemento da DE se encarregou de visitar uma região. Durante as prévias serão 
informados o local, preço, data de inscrição, etc. 2 – INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS NO 
MOVIMENTO: Luiz Alberto Zanardi, Diretor do Depto de Doutrina, comentou a respeito 
deste assunto, vendo-se a necessidade de auxiliar as regiões no desenvolvimento de seus 
trabalhos, analisando-se suas participações no Conselho de Administração (CA), o regimento 
de cada regional, os problemas que enfrentam, etc, e resolveu-se fazer uma reunião no domingo 
(dias 09 e 23 de outubro) com os representantes das regionais locais, para troca de ideias sobre 
as ações de cada órgão, no horário de almoço das prévias. 3 – ARTIGO DO “DIRIGENTE 
ESPÍRITA” sobre o ESPERANTO: O 1º Secretário, Sander Sales Leite, comentou a notícia 
sobre o movimento de Esperanto na sede da USE, que saiu na última edição do citado jornal, 
onde conta que o Grupo VERDA LUMO está ligado ao Depto de Educação da USE. A 
Diretora deste Depto Célia Maria Rey de Carvalho, informou que houve um mal entendido 
durante conversação com o Sr. Souza, do citado grupo. Houve troca de ideias sobre a utilização 
de espaços da sede da USE, quando as vezes conflite com o uso pelo movimento espírita. 4 – 
REGIONAL MARÍLIA: O Assessor de Orientação Administrativa, Joaquim Soares, comentou 
os problemas existentes naquela região, ficando aprovado que as pessoas interessadas serão 
consideradas a comparecer antes da prévia daquela região (sábado). 5 - TESOURARIA: O 1º 
Tesoureiro, Ariovaldo Albano, informou sobre os funcionários e dissídio, ficando aprovado 
que sejam aplicados os índices de reajustar na sua totalidade. Sobre a existência de duplicatas 
vencidas, se devem ou não ser cobradas via cartório, ficou aprovado fazer-se uma carta com 
dizeres incisivos para a cobrança dos atrasados. 6 – ENCONTRO ESTADUAL DE 
EVANGELIZADORES: a 2ª Secretária Carolina Flor da Luz Matos, informou sobre este 
evento, ocorrido em São Vicente, no C. E. Redenção, esclarecendo sobre a participação de 180 
pessoas, com 34 cidades presentes, tendo corrido bem o evento. 7 – SEGURO DA SEDE DA 
USE: Houve troca de ideias e informações sobre a necessidade de se realizar um seguro da sede 
própria, para prevenir-se contra acidente em geral, ficando aprovado que deve ser feito um 
levantamento geral dos bens existentes, bem como da sede própria para futuro contato com as 
agências de seguros. 8 – EXPEDIENTES: 1) Do Assessor de Finanças, Carlos Teixeira Ramos, 
informando estar gripado, e não poder comparecer nesta reunião. 2) Da TELESP, oferecendo 
serviços para atendimento aos clientes. 3) Circular do Conselho Federativo Nacional – FEB, 
informando de sua reunião nos dias 04/05/06/NOV/94. 4) Circular USE 
INTERMUNICIPAL SANTO ANASTÁCIO informando ciclo de palestras. 5) Convite para I 
FORUM DO PENSAMENTO ESPÍRITA DE ILHÉUS, de 24/09 a 02/10/94. 6) Da Diretora 
do Depto de Educação, Célia M. R. Carvalho, solicitando seu desligamento por motivos de 
ordem pessoal, ficando à disposição para colaborar no Depto. 7) Ordem do Dia do Conselho 
Deliberativo da USE REGIONAL SÃO PAULO, reunião de 18/SET/94. 8) Súmula da 



reunião da Comissão do 9º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO EM 1995. 9) Da 
USE REGIONAL de Presidente Prudente, palestras e seminários programados. Circular de 
reunião da Diretoria. 10) Convite circular de Hamilton Saraiva para uma peça teatral sobre a 
família, no Núcleo Eurípedes de Estudos e Confecção Teatral. Nada mais havendo a tratar, foi 
feita prece de encerramento pelo Assessor Jurídico, José da Silva Bueno, cuja ata eu, Edison 
M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei e que ficará à disposição dos interessados para conhecimento 
geral. Desta ata se fará (feito) um resumo ou súmula para cada Diretor e Assessor e Deptos. 
 
São Paulo, 26 de setembro de 1994. 









Ata # 05 – 10 de outubro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 5ª Reunião da Diretoria Executiva, Assessorias e Deptos da USE, gestão 1994/1997, 
realizada em 10/OUTUBRO/94, em sua sede própria, na R. Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana 
– SP. Foram tratados e discutidos os assuntos que se seguem, na ordem do dia, após a prece de 
abertura por intermédio da Secretária Geral Delma Crotti: 1 – Lido e aprovado o resumo da 
ata de 26/setembro/94, após observar-se que a data inicial está errada, sendo o correto dia 
26/setembro/94 e não 12/setembro/94, e que deve ser colocado no resumo o nome de quem 
fez a ata, ficando aprovados os demais itens. 2 – EXPEDIENTES: 1) Circular nº 2 do 9º 
Congresso Estadual de Espiritismo, a ser realizado nas dependências da nova sede da FEESP, 
R. Maria Paula, 140, de 29/04 a 1º/05/95. 2) Carta do IBICI – Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia, informando códigos ISSN para o “Dirigente Espírita” 
(ISSN 0104-6691) e para “MEU JORNALZINHO” (ISSN 0104-6705). 3) Carta da VERTICAL 
EVENTOS E COMUNICAÇÕES S/C LT solicitando informação sobre o interesse da USE 
em contratá-la para o 9º Congresso. 4) Carta da USE INTERMUNIC. BEBEDOURO 
justificando o não comparecimento do Depto de Infância no Encontro Estadual de 
Evangelizadores. 5) Carta da Penitenciária do Est. de S. Paulo (reeducandos) agradecendo a 
doação de livros de codificação. 6) Exemplar do JOMESP – Jornal da Mocidade Espírita de 
Lucelia (Lucélia). 7) Carta do C. E. ESTRELA DA PAZ convidando para comemoração do 45º 
aniversário de fundação. 8) Boletim da Fed. Esp. do Estado de (Alagoas) Sergipe. 9) V 
SEMANA ESPÍRITA DE SERGIPE, de 14 a a 16/10/94. 10) Carta da Mocidade do Núcleo 
Espírita Obreiros da Vida Eterna notificando sua extinção e a formação de JESP – JOVENS 
ESPÍRITAS SEMEADORES DA PAZ. 11) use Intermunicipal de Araraquara solicita parecer 
jurídico sobre contribuição sindical e confederativa. 12) USE distrital Sto Amaro, resumo de 
ata de reunião ordinária; 13) USE REGIONAL MARÍLIA: relatório bimestral 07/08/94. 14) 
Dr. Alberto Cagnone informa que estão compondo um grupo especializado em assessorar 
entidades que trabalham com idosos em geral. 15) Fundação do “GRUPO (ESPÍRITA) 
CAIRBAR SCHUTEL DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA”. 16) Ildefonso do Espírito Santo 
solicita dados sobre o uso do rádio e da televisão na divulgação do Espiritismo no Estado de S. 
Paulo. 17) III ENCONTRO NACIONAL ESPÍRITA de Saúde Mental, de 28 a 31/10/94, em 
S. Paulo. 18) Boletim Informativo da Federación Espirita Espanhola. 19) Jornal do 
SINDHOSP – Edição Extra – Saúde 95. 20) II ENCONTRO ESTADUAL ESPÍRITA – Porto 
Alegre/RS dias 22 e 23/10/94. 21) IV MÊS ESPÍRITA DE CAÇAPAVA – OUTUBRO/94. 
A respeito da carta da USE Intermunicipal de Araraquara, solicitando parecer jurídico sobre 
contribuição sindical e confederativa (SINDHOSP), será orientada para pagar o imposto 
sindical e não pagar a contribuição confederativa. 3 – TESOURARIA: Enviada carta para 
Lourenço Rendesi informando sobre mudança no período de pagamento de duplicatas, de 45 
para 30 dias. A posição dos pagamentos está em dia. Na data de 04/OUTUBRO/94 foi feita 
reunião com Rui e Álvaro para dinamização dos trabalhos administrativos. 4 – USE 
REGIONAL SÃO PAULO: O Presidente daquele órgão, Paulo Ribeiro, solicitou informação 
sobre quem é o Diretor do Depto de Doutrina, tendo sido informado que o companheiro Luiz 
Alberto Zanardi está coordenando interinamente, o qual deverá marcar uma reunião para 
formar uma comissão para o Depto. Paulo em seguida comentou que a regional se propôs a 
participar na locação do imóvel vizinho de maneira efetiva e financeira, com 50% do aluguel, 



ficando autorizado a verificar com o proprietário as condições de aluguel para posterior estudo. 
Sobre a Rádio Boa Nova de Guarulhos, Paulo informa que houve reunião daquela emissora 
com a USE REGIONAL SÃO PAULO, onde ficou esclarecido que a Rádio passou a ser uma 
fundação, aumentou sua potência para 10.000 WATTS. O objetivo de fundação é a divulgação 
maior da Doutrina Espírita, objetivando-se alcançar todo o movimento espírita para o trabalho, 
quando será alterada toda a programação da rádio. O programa MOMENTO ESPÍRITA terá 
também toda a equipe aumentada. Tendo em vista que a livraria USE patrocina os livros do 
Movimento Espírita, foi sugerido por Carlos T. Ramos que quando possível deverá se fazer 
propaganda paga à rádio para divulgação das obras em geral. 5 – 1ª PRÉVIA DO 
CONGRESSO: ASSIS: Participaram 80 pessoas locais mais 4 de S. Paulo. O assunto referente 
a Marília está amenizado, a qual ficou de sediar a próxima prévia. Na ocasião também foi 
marcada uma reunião regional. Adamantina está sem seu Presidente. Surgiram algumas 
sugestões sobre este assunto: 1º) Que existam dois suplentes de órgão no C.A., conforme 
estatuto. 2º) Convocação pessoal para os representantes do C.A.. 3º) Informar os órgãos que 
estiveram presentes. BAURU: Luiz A. Zanardi justificou a ausência. Estiveram presentes 26 
pessoas. RIO PRETO: Presentes 44 pessoas, representando 7 cidades e 13 Centros Espíritas. 
José Bonifácio sediará a 2ª prévia. Próximas prévias: dia 23/OUTUBRO/94. Até hoje já se 
confirmaram as equipes. 6 – CDE e CA: Formada a pauta para confecção da circular de 
comunicação aos órgãos. 7 – CONTRIBUIÇÃO ANUAL SOCIAL: Houve troca de ideias a 
respeito do valor. O companheiro Paulo Ribeiro vai verificar a opinião do Conselho 
Deliberativo da USE REGIONAL S. PAULO sobre a importância de (R$ 30,00 (Trinta Reais)) 
para cada CE unido. Esgotados os assuntos, foi feita prece de encerramento da reunião por 
Sander Sales Leite, cuja ata eu, Edison Oliveira, 3º Secretário, lavrei e que ficará à disposição 
dos interessados para seu conhecimento. 
 
São Paulo, 10 de outubro de 1994. 
 
Assinatura 











Ata # 06 – 24 de outubro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
ATA da 6ª reunião de Diretoria Executiva, Assessorias e Deptos da USE, gestão 1994/1997, 
realizada em 24/outubro/94, em sua sede própria, na R. Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, SO, 
ocasião em que houve a discussão dos assuntos que se seguem, após a prece de abertura: 1 – 
EXPEDIENTES RECEBIDOS: 1) CARTA DO C.E. NOSSO LAR solicitando relação de 
Centros Espíritas de todo o Brasil. Aprovado que a Secretaria deve responder, orientando 
aquela entidade para dirigir-se à FEB. 2) Exemplar de Ordem do Dia do Com. Deliberativo da 
USE REGIONAL S. PAULO, de 16/OUT/94. 3) Da USE REGIONAL CACHOEIRA 
PAULISTA referente 1ª PRÉVIA do 9º Congresso. 4) De Joaquim Soares – Depto Orientação 
Administrativa, para órgãos da USE, informando que estará em Mococa dias 12 e 
13/NOV/94. 5) de José da Silva Bueno Neto – Assessoria Jurídica, à EV – Eletrônica Ltda – 
ME, solicitando documentos de cancelamento de protesto. 6) USE Campinas sobre prévia do 
9º Congresso. 7) das USEs Interm. ITU e SALTO, convite para solenidade de doação de livros 
da codificação à Biblioteca Pública Municipal “PROF OLAVO VALENTE DE ALMEIDA”, 
de Itu. 8) USE Mun. Sto André – XIX FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA em novembro/94. 9) 
USE Interm. Catanduva envia relação atualizada de soc. Espíritas unidas e não unidas. 10) 
USE BOTUCATU – relatório do movimento espírita local. 11) Carta da AME-SP convidando 
o Presidente da USE SP para 3º ENCONTRO NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 
ESPÍRITA. 12) Convite de Antonio Cesar P. de Carvalho a toda a DE, dia 13/NOV/94, 09:00 
HS, para avaliação das prévias. 2 – CFN / FEB: O Presidente Attílio Campanini teceu 
comentários sobre a reunião que irá se realizar em 04/05/06/NOV/94. 3 – 1ª PRÉVIA DO  
9º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO: Houve comentário sobre as prévias 
realizadas em 23/OUT/94; RIBEIRÃO PRETO: Presentes 90 pessoas representando os órgãos 
(ausente São Carlos). CAMPINAS: Estiveram presentes 39 pessoas representando 8 cidades 
(ausente Sorocaba e Rio Claro). S. CAETANO DO SUL: Presentes 48 pessoas representando 
S. Caetano e Mauá (ausentes S. Bernardo do Campo e Diadema). TAUBATÉ: 53 pessoas no 
local (ausentes Pindamonhangaba e Jacareí). SANTOS: 28 elementos presentes (ausente 
Registro). Em cada prévia houve a apresentação resumida de temas relacionados com o 9º 
Congresso, buscando-se incentivar os participantes para o evento, prestando-se em seguida, 
informações relacionadas com a inscrição, a data, o local, preço, etc. e por fim a DE reuniu-se 
com elementos do local para troca de ideias sobre a situação de cada região. 4 – 
CONGRESSO/FEESP: Attílio Campanini informou sobre as ocorrências, principalmente 
quanto aos painéis apresentados por César e Elaine: “CHICO XAVIER NAS ATIVIDADES 
ESPÍRITAS”. Houve grande participação de pessoas. A USE foi muito distinguida neste 
Congresso. Enquanto este Congresso teve mais de 2.000 pessoas, espera-se que o nosso tenha 
no máximo 1.500 pessoas. 5 – LOCAÇÃO DA CASA VIZINHA: Conforme aprovado 
anteriormente, houve um contato com o proprietário do imóvel do lado esquerdo, com o 
objetivo de se alugá-lo para aumento das dependências da USE. Houve uma proposta inicial 
de R$ 1.000,00 (Um mil reais) mensal. A USE REGIONAL SÃO PAULO se prontificou a 
pagar metade do aluguel, através de seu Presidente, Paulo Ribeiro. Houve esclarecimentos 
sobre o imóvel, troca de ideias com os diretores, verificação das possibilidades da USE estadual, 
concluindo-se que para o seu aluguel a USE deverá ter muito cuidado em assumir esta 
responsabilidade, sendo em seguida aprovado por unanimidade. Paulo Ribeiro ficou 



encarregado de continuar os contatos com o proprietário do imóvel. 6 – CA + CDE: Attílio 
Campanini explicou que foi feito um convite conjunto para a reunião dos 2 conselhos tendo 
em vista que os assuntos serão praticamente os mesmos, porém somente nesta data, ou seja, 
excepcionalmente. 7 – DIRIGENTE ESPÍRITA: Houve troca de ideias, através de José 
Antonio L. Balieiro, sobre colocação dos nomes de Diretoria Executiva no Jornal, achando-se 
que há esforço suficiente para isso. Após troca de ideias, achou-se que há um distanciamento 
em matéria de comunicação entre a DE e o jornal. 8 – MEU JORNALZINHO: Attílio 
comunica que conversou com Marília de Castro a respeito da continuidade ou não da 
elaboração deste periódico, devido aos problemas na sua confecção e distribuição. Após troca 
de ideias a respeito, conclui-se que não deve continuar, e o Presidente irá comunicar esta 
decisão à Marília de Castro, encerrando-se este assunto. 9 – COMUNICADO DO 2º 
TESOUREIRO: Amélio Fabrão Fabbro Filho comunica que o Sr. Cícero Pimentel enviou, 
anos atrás, a tradução de um livro de autoria do Sr. Léon Denis para publicação pelas edições 
USE. Na impossibilidade de edição, o Sr. Pimentel foi consultado a respeito do envio dos 
originais ao CE LÉON DENIS, que edita todas as obras do seu patrono. Com a anuência o 
livro foi enviado ao CE LÉON DENIS. Recentemente o Sr. Pimentel contatou a USE a 
respeito de solução para a edição. O 2º Tesoureiro contatou o Sr. Pimentel e recebeu notícias 
de que o CELD havia enviado os originais da futura edição, não havendo mais nada a reclamar. 
O 2º Tesoureiro também comunica que estará ausente do país durante o mês de novembro/94. 
O Sr. Etevaldo Souza, na ausência do 2º tesoureiro, participará da reunião da DE como 
representante da Livraria USE. Após troca de ideias entre o 2º Tesoureiro e a DE, foi 
autorizado o fechamento do hall de entrada, para preservar o estoque de livros ali existente, e 
os já depositados. Sem mais assuntos, a reunião foi encerrada com prece pelo companheiro 
Sander Salles Leite, cuja ata, eu, 3º Secretário lavrei, a qual ficará à disposição dos interessados 
para conhecimento de seu conteúdo. 
 
São Paulo, 24 de outubro de 1994. 
 
Assinatura 











Ata # 07 – 14 de novembro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
ATA da 7ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessoria da USE, gestão 1994/1997, 
realizada em 14/NOVEMBRO/94, em sua sede própria, na R. Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, 
SP, que, após a prece de abertura, discutiu os assuntos que se seguem: 1 – EXPEDIENTES: 1) 
De Divaldo Pereira Franco agradecendo colaboração da USE no 8º ENCONTRO 
FRATERNAL ocorrido no dia 25/SETEMBRO/94 em Sto. André; 2) da USE de ITU e 
SALTO, agradecendo doação de livros à Biblioteca Municipal de Itu; 3) da USE DISTRITAL 
STO. AMARO, resumo da reunião administrativa daquela Distrital em outubro/94, 
conclusões do 6º SIMPÓSIO realizado em 02/10/94 e o PGA/95; 4) da FEB, súmula da 
reunião ordinária da Comissão Regional Sul em 13/14/15/março/94 (passada ao Presidente 
Attílio Campanini); 5) do CE UNIÃO solicitando endereço do C.L.E. e B.L.E. para envio de 
mensagem. Foi aprovado que será anunciado no “DIRIGENTE ESPÍRITA” esta oferta, para 
despertar o interesse geral; 6) Boletim informativo da 39ª CONCAFRAS – PSE, a se realizar 
de 25 a 28/FEV/95; 7) da USE INTERM. PRESID. PRUNDENTE circular informando 
reunião da D.E. e Deptos em 20/NOV/94; 8) Convite da LEGIÃO DA BOA VONTADE 
para inauguração do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica em 25/DEZ/94; 9) 
Circular SINDHOSP nº 152-A/94 sobre desconto de 80% para publicações no D.O.E.; 10) 
Circular nº 002/94 da UNIÃO ESPÍRITA CEARENSE informando nome D.E. daquela 
entidade; 11) Carta da USE à FEB, em 01/11/94, informando ao C.F.N. relação de CEs do 
Estado de S. Paulo; 12) Circular do ENCONTRO DE EDUCADORES, de 03/11/94, 
confirmando o ENCONTRO em 26/27/NOV/94, para análise de proposta de educação; 13) 
Circular-convite da ABRAPE, para inscrição como sócio e convite para palestra inaugural em 
10/12/94; 14) Convite para o I SEMINÁRIO SOBRE A FAMÍLIA, pela F.E.R.G.S., em 
19/NOV/94; 15) Convocação CA+CDE para 11/DEZ/94; 16) Carta do Sr. Adolpho Moreira 
Jr. Solicitando informação sobre assunto doutrinário. Foi passada ao Depto de Doutrina. 2 – 
DIVULGAÇÃO DE LIVROS ESPÍRITAS: O Presidente Attílio mostrou aos presentes os 
novos cartazes que serão utilizados para divulgação das obras espíritas nas F.L.E., havendo a 
aprovação geral. 3 – EDUCAÇÃO: A Diretora do Depto, Iolanda Húngaro da Silva, informa 
haver participado de um curso para educadores. Com relação às aulas de religião nas Escolas 
Públicas, esclarece, que as religiões já estão mantendo convênio com o Estado, basta que a USE 
mantenha contato com o órgão político competente. Após troca de ideias, lembrou-se que o 
CDE já havia aprovado anteriormente, e que deve ser feito o credenciamento. Quanto ao 
ENCONTRO DE EDUCADORES, que se realizará dias 26 e 27/NOV/94, já está definido, 
aguardando as inscrições até 15/NOV/94. 4 – ASSISTÊNCIA SOCIAL: A Diretora Elaine 
Curti Ramazini informa sobre material de sua área, já recebido, pedindo agilização para sua 
publicação, devido aos pedidos de interessados. Sobre o CFN, informa que o trabalho de 
Assistência Social de São Paulo foi publicado no Reformador. Em 1995 vai haver estudo a 
respeito. Nesse instante o Presidente lembra que há necessidade de se informar o PGA/95 de 
cada área departamental. Informa também sobre o andamento dos preparativos para o I 
CONGRESSO ESPÍRITA INTERNACIONAL, a se realizar em outubro/95. Também foi 
comunicado que em 1996 será realizado o ENCONTRO NACIONAL SOBRE ASSITÊNCIA 
SOCIAL. 5 – PRÉVIAS DO CONGRESSO : Attílio Campanini comunica sobre a reunião 
dia 13/NOV/94 (sobre), quando houve análise e preparação da 2ª prévia, datas, locais, etc, e 



que logo sairá uma circular a respeito. Lembrou da necessidade de se pedir à Câmara Municipal 
a sessão de garagem da Assembleia Legislativa, próxima à FEESP. para a época do Congresso; 
6 – Joaquim Soares, Diretor do Depto de Orientação Administrativa informar que esteve em 
Mococa, reunido com representantes da região, analisando os problemas locais. 7 – 
LOCAÇÃO DA CASA VIZINHA: Já esta alugada pela USE, as reformas estão em andamento 
e deverão terminar no fim de novembro. Após troca de ideias, aprovou-se que os diretores da 
USE e USE REGIONAL S. PAULO deverão reunir-se para discutir sobre a utilização do novo 
local. 8 – CONTABILIDADE NA USE: O Presidente informa sobre a oferta de um novo 
sistema contábil para implantação na USE. Aprovado que devem ser analisados também outros 
programas para a futura implantação. 9 – LINHA TELEFÔNICA: O 1º Secretário Sander 
Salles Leite esclarece a necessidade de se aumentar a linha telefônica atual para atender as 
necessidades. Foi aprovado optar-se pela compra de um KS futuramente, tendo em vista que 
haverá uma expansão ao ocupar-se a casa alugada recentemente. Nada mais havendo a tratar, 
a reunião foi encerrada com uma prece pela companheira Elaine Curti Ramazini, cuja ata eu, 
Edison M. Oliveira, 3º Secretário, lavrei, e que ficará á disposição dos interessados para 
conhecimento de seu conteúdo. São Paulo, 14 de novembro de 1994. Assinatura ET: Item 5 
(CARTAS) Onde se lê “Foi aprovado que será.... geral”, entenda-se que o assunto se refere ao 
comunicativo “SEI” = “SERVIÇO ESPÍRITA DE INFORMAÇÃO”. Assinatura  











Ata # 08 – 28 de novembro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
ATA da 8ª reunião da DIRETORIA EXECUTIVA, DEPTOS E ASSESSORIAS da USE, 
gestão 1994/1997, que se realizou em 28/NOVEMBRO/94 em sua sede própria, na R. Dr. 
Gabriel Piza, 433, Santana, SP. Após a prece de abertura feita pelo companheiro Sander Sales 
Leite, foram tratados os seguintes assuntos na Ordem do dia: 1 – EXPEDIENTES: 1) Cartão 
de Natal recebido de Miguel de Jesus (Arcanjo) Sardano. 2) Carta de Norberto Zucas 
solicitando endereço de C. Es.do Estado de S. Paulo. 3) Carta da UNIÂO INTERNACIONAL 
PROTETORA DOS ANIMAIS, de âmbito nacional, solicitando endereços de associados. 4) 
Convite para a solenidade de inauguração do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica 
– O Parlamento da Paz (LBV). 5) Ordem do Dia e resumo do ato do CDE da USE REGIONAL 
S. PAULO, DE 20/11/94. 6) Cadastro dos Órgãos da USE REGIONAL S. PAULO. 7) 
Circular da CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO convocando para Assembleia Geral 
Ordinária em 19/DEZ/94. 8) FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL acusa recebimento 
dos livros “LAÇOS DE FAMÍLIA” e “O IDOSO NO CENTRO ESPÍRITA”, que passam a 
fazer parte daquele acervo. 9) C. E. NAPOLEÃO LAUREANO solicita doação de livros para 
sua recém inaugurada biblioteca. Esta solicitação foi passada ao Depto do Livro. 2 – 
TELEFONES KS: O 1º Secretário Sander Sales Leite trocou um conjunto KS, oferecendo à 
USE por R$ 300,00, para uso junto a uma nova linha que futuramente será alugada. Após a 
troca de ideias a respeito, foi aprovada a compra do equipamento. 3 – PROGRAMA 
CONTÁBIL NA USE: O Presidente Attílio Campanini comunica sobre a oferta de um 
programa software para a contabilidade da USE, no valor de R$ 100,00, sem assistência 
técnica, a qual corresponde a R$ 70,00 (SETENTA REAIS) por mês, durante o período 
necessário para absorção do sistema. Foi aprovado desde que seja verificado outro programa 
para a comparação do funcionamento de cada um. 4 – REEDIÇÕES USE: O Presidente 
informa da necessidade de se reeditar algumas edições, e, após estudo, aprovou-se “O 
ESPIRITISMO E OS PROBLEMAS HUMANOS” e “LAÇOES DE FAMÍLIA”. A quantidade 
a ser editada será resolvida junto com o Depto do livro. 5 – SEGURO DA USE: Informado 
que será feito pelo ITAÚ ou NACIONAL. 6 – PGA/95: O Presidente comunica uma análise 
das atividades, ficando assim definido (junto com o companheiro Zanardi, do Depto de 
Doutrina): a) 9º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO; RECICLAGEM; b) 
ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA; c) JORNADA DE 
UNIFICAÇÃO; d) FAMÍLIA (SUSTENTAÇÃO DA CAMPANHA); e) DATAS 
COMEMORATIVAS; DIVERSOS: - EVANGELIZAÇÃO; SERVIÇO ASSITENCIAL 
ESPÍRITA; MOCIDADE; EDUCAÇÃO. Em seguida comentou-se a necessidade de uma 
reunião global, envolvendo a DE, os DEPTOS e as ASSESSORIAS, sendo necessário um dia 
inteiro, uma espécie de confraternização para análise daquilo que queremos, estudar objetivos 
e metas futuras, num local se possível distante, uma espécie de chácara ou sítio. Ficou de se 
consultar um local para esta proposta. 7 – EDITORAÇÃO: Analisada a criação de Depto ou 
Assessoria Editorial. 8 – EDUCAÇÃO: A Diretora Iolanda Húngaro informa que no Encontro 
de Educadores foram definidos os trabalhos para 1995. Houve a participação de elementos de 
outros estados. Marcado para agosto de 1995 a reunião de estudos da proposta de nova prática 
pedagógica. Também no 9º Congresso será apresentada essa proposta. Analisada a sugestão de 
se fazer convênio com a Secretaria da Educação de S. Paulo, lembrando-se que já havia sido 



aprovado pelo CDE. 9 – PRÓXIMA REUNIÃO: Será normal, no dia 12/DEZ/94. Foi 
cancelada a reunião do dia 26/DEZ/94, e será estudada uma comemoração confraternativa. 
10 – ALUGUEL DA CASA VIZINHA: Comentários gerais sobre o novo local que está sendo 
reformado, sua futura utilização junto com a USE REGIONAL S. PAULO. Nada mais a tratar, 
a reunião encerrou-se com uma prece pelo companheiro Luiz Alberto Zanardi, cuja esta eu, 
Edison M. Oliveira, lavrei, e que ficará à disposição dos interessados para conhecimento geral. 
 
São Paulo, 28 de novembro de 1994. 
 
Assinatura 









Ata # 09 – 12 de dezembro de 1994 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 9ª reunião da Diretoria Executiva, Deptos e Assessorias da USE, gestão 1994/1997, que 
se realizou em 12/dezembro/94, em sua sede própria, na R. Dr. Gabriel Piza, 433, Santana, 
SP. Depois da prece de abertura pelo companheiro Amélio Fabrão F. Filho, foram tratados os 
seguintes assuntos na Ordem do Dia: 1-) EXPEDIENTES: a) Certificado de União da Soc. 
Allan Kardec de Estudos Espíritas, de Birigui. c) Certificado de União da União Espírita de 
Ribeirão Preto. d) Certificado de União do C. E. Apóstolo Pedro, de Ribeirão Preto. e) 
Programa da Campanha VIVER EM família, da USE INTERMUN. DE CATANDUVA. f) 
Programa de Comemoração dos 90 anos da Federação Espírita Pernambucana. g) Pauta de 
reunião da USE Regional de Cachoeira Paulista. h) Convite para Jantar de Confraternização e 
homenagem ao LIVREIRO DO ANO de 1994, da Associação NACIONAL DE LIVRARIAS. 
i) Carta de Assis Alves Ribeiro, de Uberaba (MG), solicitando contribuição para o Hospital do 
Fogo Selvagem. j) Carta da USE REGIONAL DE ARAÇATUBA informando sobre reunião 
do seu Conselho Deliberativo. k) Carta de Luís Antonio Velani, Nelson Crivelin Jr. e Nivaldo 
Mariano de Oliveira, informando que a Justiça Federal pôr termo ao processo movido contra 
Ricardo Miguel Faranelli, de São José do Rio Preto, sendo a absolvição por ausência de ilícito 
penal. l) Lei nº 11.661 de 04/NOV/94 (Projeto de Lei nº 270/94 do Vereador Bruno Feder) 
instituindo no Município de São Paulo o dia 18 de abril como o DIA DE ALLAN KARDEC, 
o Codificador do Espiritismo. Sobre este documento foi comentado que deve existir alguma 
coisa em termos de evento para 18/abril/95. 2. USE REGIONAL ABC: Troca de ideias sobre 
a mudança de nome da USE REGIONAL DE SANTO ANDRÉ para USE REGIONAL ABC, 
analisando-se os aspectos jurídicos e estatutários a respeito. A carta da Regional será passada à 
Assessoria Jurídica para esclarecimento a respeito. O Depto de Orientação Administrativa 
também irá participar na análise e parecer futuro. 3 – PALAVRA LIVRE: ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÕES: a) Antonio Cesar Perri de Carvalho comentou sobre esta Assessoria, 
havendo participado de uma comissão que tratou de assuntos relativos a esta área. Esclareceu 
que não poderá permanecer no Depto, propondo ficar até 01/JAN/95, havendo interesse em 
assumi-lo por parte de Ivan Renê Franzolin. b) Falou sobre alterações que serão feitas no 
DIRIGENTE ESPÍRITA para melhorar a apresentação do jornal. c) Comentou a colocação 
dos nomes da DE/DEPTOS/ASSESSORIAS. no DIRIGENTE ESPÍRITA, conforme 
proposta na reunião anterior da DE. d) Sobre o convênio da USE com a Secretaria da 
Educação, para aulas de religião nas Escolas Públicas, achou que este assunto está causando 
muita polêmica, motivo pelo qual acha necessário uma análise melhor a respeito. Foi 
constatado que este convênio foi aprovado pelo CDE, conforme consta na ata da reunião de 
09/JUN/91. Concluiu-se, no final, que a USE deve dirigir uma carta solicitando à Secretaria 
de Educação informações a respeito, e a resposta deverá ser analisada na própria, digo, próxima 
reunião do CDE. 1º SECRETÁRIO: Sander Sales Leite comenta sobre o programa de 
computação para a contabilidade da USE, achando que é melhor encomendar um sistema do 
que comprá-lo pronto. Após troca de ideias, aprovou-se a compra do sistema já visto 
anteriormente. 2º TESOUREIRO: Amélio Fabrão Fabbro Fº comentou sobre o salário do 
funcionário Álvaro Antonio Fagundes, havendo troca de ideias a respeito. Sobre o Grupo de 
Esperanto, que sugeriu pagar R$ 100,00 (cem reais) para auxiliar no pagamento da casa alugada 
pela USE, foi aprovado que o grupo pode permanecer utilizando as dependências da USE, mas 



nem pagar parte do aluguel. Nesse instante o Presidente informa, sobre a casa alugada, sua 
utilização, etc, dizendo que as reformas prosseguirão até o mês de dezembro, e haverá uma 
despesa aproximada de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) nas reformas. 4 – 
AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DO CDE (11/DEZ/94): Após a verificação de que houve uma 
grande falta de participantes, comentou-se: a) A Assessoria Jurídica achou que houve 
vulnerabilidade sobre os assuntos tratados. b) Alguns itens aprovados envolveram CDE e CA, 
quando o C.A. é que tem direito a voto. c) Há necessidade de preparar melhor a sequência da 
reunião, por parte da Secretaria, para evitar-se os problemas havidos. 5 – LIVROS EDITADOS 
PELA USE: A reedição de LAÇOS DE FAMÍLIA já está pronta. Verificadas as obras esgotadas 
e quais deverão ser reeditadas. Sobre os preços das nossas edições, já constam no DIRIGENTE 
ESPÍRITA. 6 – SEGURO DAS DEPENDÊNCIAS DA USE: Em andamento, continuará a ser 
pesquisado em janeiro de 95. 7 – PRÓXIMA REUNIÃO: Será dia 09/JAN/95. A ata será 
lavrada pelo 3º Secretário, Edison Maria de Oliveira, que preparou o resumo para aprovação 
da DE. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com uma prece pela companheira 
Iolanda Húngaro, ficando a ata à disposição dos interessados em seu conhecimento. 
 
São Paulo, 28/NOVEMBRO/95. Assinatura OBS: A data correta é 12/dezembro/1994. 
Assinatura 










