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Ata # 227 - 12 de março de 1995 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 227ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE, em atividade 
extraordinária, realizada no dia 12 de março de 1995, na sede social da USE, R. Dr. Gabriel 
Piza 433- Santana, na Capital, em 2ª convocação as 9hs e 15 minutos, atendendo ao edital 
de Convocação enviado à todos os órgãos bem como as Sociedades inicialmente 
Patrocinadoras e Especializadas. O sr. Presidente, Attílio Campanini declara aberta a 
reunião para apreciação da Ordem do dia assim definido: I – Discussão e aprovação de seu 
Regimento Interno e II – Discussão e aprovação de proposta de Reforma Estatutária 
apresentada pela DE da USE, para encaminhamento à Assembleia Geral Extraordinária da 
USE, que se realiza simultaneamente. O sr. Presidente coloca inicialmente para discussão 
a proposta do Regimento Interno. De acordo com o Regimento em vigor, a discussão será 
artigo por artigo, solicitando aos órgãos que se manifestem, por solicitação, a cada artigo. 
Por proposta da USE Distrital do Jabaquara, discute-se a situação de visitante no Artigo 7º 
do Regimento. O CDE aprova que permaneça a redação proposta do artigo 7º, após 
votação com as credenciais. A USE Distrital Ibirapuera propõe que, no artigo 17º, seja 
modificada a redação, onde se lê “deverá referendar”, por “poderá”. Colocada em votação, 
20 órgãos entendem que deva permanecer a redação, contra 5 órgãos com opinião 
contrária, permanecendo então a redação proposta pela DE da USE. O Artigo 26 é 
discutido pelo Conselho quanto a possibilidade de “propor alteração durante a discussão 
da proposta de alteração de Regimento”. O Departamento de Orientação Administrativa e 
Jurídica da USE propõe a redação do inciso V: V- discutir e votar o projeto, admitindo-se 
emenda e sugestões, consentâneo com o estatuto social, ouvida a Área de Orientação 
Administrativa e Jurídica. Colocada em votação, inicialmente a redação proposta, a mesma 
é aprovada no integra por 17 votos contra 14(quatorze). Não havendo mais dúvidas quanto 
ao assunto, o Regimento Interno do CDE proposta pela DE da USE é aprovado na integra, 
passando a ter validade a partir deste instante. A seguir o sr. Presidente encaminhou para 
analise e discussão, o 2º item da Ordem do dia referente às propostas de Reforma 
Estatutária. 1ª proposta: inserir ao artigo 3º do Estatuto, um inciso com o teor de promover 
a editoração de mensagens, panfleto, boletim, livros, etc. 2ª proposta: adequar a 
nomenclatura de “sociedade espíritas” para “Sociedades Unidas”, no artigo 12; 3ª proposta: 
inserir ao artigo 15 novo parágrafo que permite aos órgãos adotar excepcionalmente, o 
nome da região que é conhecida, após sua aprovação pelo CDE; esta proposta é discutida 
pelo Conselho, no sentido de se ampliar também para as USES Intermunicipais e 
Municipais. A USE Distrital Jabaquara propõe a seguinte alteração para o Artigo 12: 
inserindo um parágrafo, com o seguinte texto: “Os órgãos intermunicipais poderão adotar 
excepcionalmente o nome da região (ou localidade) que é conhecida após sua aprovação 
pelo CA”. Após comentários e discussão pelo Conselho, submetida a aprovação é aprovada, 
bem como a 3ª proposta aprovada na integra. 4ª proposta: acrescentar alteração da redação 
do inciso IV do artigo 22, que delimita os territórios dos órgãos regionais, fixando seu 
número, a sua denominação e referendar a escolha de suas cidades sedes, ouvidas as partes 
interessadas” observando a redação do artigo 12, bem como a redação do artigo 31, inciso 
IV, observando o texto do artigo 12. 5ª proposta: alteração da redação do inciso III referente 
à distribuição de tarefa pela Secretária Geral; 6ª proposta: supressão do inciso II do artigo 
50; 7ª proposta: supressão do inciso II do artigo 51. 8ª proposta: alteração do parágrafo 1º 
do Art. 57, substituindo a conjunção “ou” por “e”; 9ª proposta: supressão parágrafo único 
do artigo 69; 10ª proposta alterar capítulo XIII, suprimindo parágrafo 1º e 2º do Art. 76 e 



 

 

artigo 77 referentes a computação dos mandatos exercidos na vigência dos estatutos 
anteriores. 11ª proposta: alterar a redação do artigo 79, passando da AGO para AGE. Para 
completar, o dr. José da Silva Bueno Neto, Assessor Jurídico  da DE da USE apresenta as 
seguintes redações finais: Artigo 31, inciso IV: “delimitar o território dos órgãos locais, 
fixando o seu número e referendar a escolha das suas cidades, bem como referendar a 
denominação dos órgãos intermunicipais, ouvidas as partes interessadas”. Após discussão 
e sugestões fica aprovado o seguinte texto: “Delimitar o território dos órgãos locais, fixando 
seu número, e referendar a escolha das suas cidades, bem como aprovar a cidade sede e a 
denominação dos órgãos intermunicipais, ouvidas as partes interessadas”. Artigo 69: “É 
vedada a remuneração, bem como a distribuição de lucros, vantagens, benefícios ou 
dividendos de qualquer espécie a membros da Diretoria Executiva, Diretores de 
Departamentos da DE sob qualquer forma ou pretexto”. Fica suprimido o parágrafo único 
deste artigo.  Estas alterações foram aprovadas por unanimidade pelo CDE. Não havendo 
nenhuma outra avaliação ou discussão, o Sr. Presidente considera encerrada esta reunião 
extraordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE e da qual, eu Sander Salles Leite, 
1º Secretário lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 12 de março de 1995. 
 
Em tempo, era 2ª proposta, acrescente-se aos parágrafos 1º e 2º do Artigo 12 e Artigo 13 
“Caput”.  
 



















 

 

Ata # 228 – 1 de maio de 1995 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 228ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE, em atividade 
extraordinária, realizada no dia 1º de maio de 1995, na sede da FEESP – Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, Rua Maria Paula 140, Capital, por ocasião da realização do 2º 
Congresso Estadual do Espiritismo da USE, em 2ª convocação as 12hs e 30 minutos, 
conforme edital de convocação enviado aos órgãos da USE, Sociedades Inicialmente 
Patrocinadoras e Especializadas. O Sr. Atílio Campanini, Presidente da DE da USE declara 
iniciada a reunião para apreciar a seguinte Ordem do Dia: I – Encaminhamento de 
propostas de cidades sede para o X Congresso Estadual de Espiritismo e fixação de data 
para sua realização; II – Apreciação de eventuais recomendações do IX Congresso Estadual 
de Espiritismo; III – Avaliações regionais do IX Congresso, visando a coleta de propostas 
para o 10º Congresso. Passa a palavra ao Sr. Antônio César Perri de Carvalho, 
Coordenador do 9º Congresso para considerações que faz retrospectiva das atividades deste 
Congresso, abordando aspectos das 15 prévias que envolveram, no total, cerca de 15000 
(quinze mil) pessoas. Como dados principais, tivemos 765 (setecentos e sessenta e cinco) 
congressistas, exceto colaboradores de 96 cidades presentes; tivemos representantes de 5 
(cinco) Estados do Brasil e uma pessoa da Suécia. Serão publicados os anais do 9º 
Congresso, bem como informa que o Jornal Dirigente Espírita deverá estar circulando até 
o dia 14 de maio próximo com informações deste Congresso. AC continua, o Sr. Presidente 
Atílio retorna para o item I da Ordem do dia, solicitando dos presentes propostas neste 
sentido. O Sr. Wilson Garcia pede a palavra e considera que o próximo congresso possa 
ser realizado juntamente com a comemoração do 50º aniversário da USE, fazendo desta 
consideração uma proposta. Após algumas manifestações do CDE, a proposta é submetida 
a aprovação e aprovada por unanimidade que o 10º Congresso será realizado na Capital 
juntamente com as comemorações do 50º da USE em 1997, na data próxima ao aniversário 
d USE, no mês de junho. Quanto ao item II e III da pauta, o CDE, após esclarecimento e 
manifestação, recomenda que hajam avaliações, proposta pela defesa de teses e atividades 
correlatas ao bom desenvolvimento para o 10º Congresso, bem como a adoção de critérios 
para a escolha de expositores, em função dos temas abordados, e a publicação dos anais. 
Serão realizadas, reuniões Regionais para coleta de propostas para o 10º Congresso. A 
seguir o Sr. Presidente informa que a DE deverá promover concurso  alusivo às 
comemorações do 50º aniversário da USE. Neste instante, o Sr. Paulo Roberto Pereira da 
Costa, propõe a confecção de um carimbo comemorativo para o evento. ADE criará uma 
comissão organizadora, bem como a edição de um livro histórico. Informa ainda que a USE 
já se inscreveu para a 14ª Bienal do Livro em São Paulo, em 1996. Não havendo outro 
assunto o Sr. Presidente considera encerrada a reunião. 
 
S. Paulo 1º de maio de 1995. 
 
Em tempo, onde se lê 15000, leia-se 1.500. 
 
 
Assinaturas 







 

 

Ata # 229 – 10 de dezembro de 1995 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 229ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Estadual da USE realizada no 
dia dez de dezembro de um mil novecentos e noventa e cinco, às 9h15, em segunda 
convocação, em sua sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana, Capital. A reunião teve 
início com uma prece proferida por Antonio Schiliró, obedecendo a seguinte ordem do 
dia: 1) Assuntos Específicos – a) IX Congresso Estadual – Encontros Regionais: foram 
realizados quinze encontros com boa participação e a coleta de cento e onze temas para o 
décimo encontro; b) Conselho Federativo Nacional – Orientação ao Centro Espírita; 
conforme resolução, na próxima reunião do Conselho Federativo Nacional será feita uma 
avaliação do opúsculo “Orientação ao Centro Espírita”, foi enviado documentos aos órgãos 
regionais e distritais da USE para opinarem sobre o assunto; c) Décima Quarta Bienal 
Internacional do Livro: A Comissão responsável pelo estande da USE, já está trabalhando 
na organização do evento, que se realizará de 13 a 25 de agosto de 1996.  A metragem do 
estante é de 50 metros quadrados e se localiza no Expo Center Norte. A Federação Espírita 
Brasileira estará participando junto com a USE, no mesmo estante; d) Planejamento de 
atividades da USE para 1996. Objetivo: reunir a Diretoria Executiva e Departamentos em 
atividades que, prioritariamente, interessem às USEs Regionais, participando numa mesma 
oportunidade a somatória de esforços. As datas apresentadas deverão ser escolhidas pelas 
regionais, assim como os assuntos a serem tratados na ocasião pelos departamentos; e) 
Campanha Comece pelo Começo: O Departamento de Orientação Doutrinária da USE 
participou da Reciclagem do Curso Sistematizado da Doutrina Espírita, realizado pela FEB 
no Paraná. A Campanha da USE terá inicio em 1996 e os modelos dos cartazes estão à 
disposição dos interessados. 2) Discussão e aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi 
aprovada por unanimidade. 3) Leitura do expediente e sua apreciação: carta da Distrital de 
Vila Formosa, apresentando como seu representante Joaquim Soares; carta do primeiro 
secretário da Diretoria Executiva, Sander Salles Leite, apresentando sua demissão do cargo, 
em vista das razões nela contidas; complemento de pauta referente a vacância do cargo de 
primeiro secretário. A inclusão foi aceita assim como a indicação de Joaquim Soares para 
ocupar o cargo vago foi votada e aprovada. A posse se deu de imediato. 4) Assuntos 
Deliberativos- discussão e deliberação. 4.1) Cinquentenário da USE: aprovação da 
Comissão Organizadora. Foram apresentados os nomes dos componentes da comissão, 
aprovados pelo CA para serem referendados pelo CDE. A comissão foi aceita com a 
inclusão do nome de Nedyr Mendes da Rocha, conforme sugestão do CDE ficando assim 
constituída: coordenador: Antonio Cesar Perri de Carvalho: representantes da DE – José 
Antônio Luiz Balieiro e Murillo Rodrigues Alves; representantes da Regional São Paulo – 
Paulo Ribeiro, Waldemar Fabris e Abílio Rodrigues Braga; representantes da FEESP – 
Moacyr Petrone e Caio Salama; representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo – 
José da Silva Bueno Neto; representante da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém José Simões 
dos Santos Jr.; representante da USE Regional do ABC – Adilson J.J. Pereira; ex-presidentes 
da USE – Antonio Schiliró, Nestor João Mazotti e Nedyr Mendes da Rocha. O 
coordenador do evento Antonio César Perri de Carvalho, informou que foram coletados 
132 temas, os quais serão distribuídos entre os Cinquentenário e o X Congresso. A seguir 
apresentou proposta do cronograma de atividades com início em junho de 1996, 
encerrando em junho de 1997 com o X Congresso. Ficou acertado que durante esse ano 
haverá o lançamento do livro sobre os 50 anos da USE. Na oportunidade o sr. Schiliró 
explicou que sua participação na comissão não será de forma efetiva, devido a 



 

 

compromissos já assumidos. O CDE aceitou sua presença na comissão assim mesmo. Na 
oportunidade foi retomada a posição dos anais do VII Congresso, ficando resolvido que se 
fará a publicação desses anais. Quanto ao tema e sub temas do X Congresso, após exaustiva 
discussão, foi delegada à comissão a redação dos mesmos, o observando-se as sugestões 
apresentadas pelo CDE. Foi sugerida a diminuição do número de conferencistas e o 
aumento do tempo para apresentação dos temas, visando seu maior aprofundamento e 
maior participação dos congressistas. Encaminhando-se o assunto para o final, o CDE 
delegou ao CA algumas tarefas de decisão mais emergentes que surjam. Junto à comissão 
do Congresso da FEESP, os representantes da USE são: Attílio Campanini e Joaquim 
Soares. 6) Palavra livre e informação dos órgãos: Tupã – realizou no dia 19 de novembro 
de 1995 o IX Encontro de Dirigentes de Sessões e Diretores de Centros Espíritas; São 
Vicente – realizou em dezembro a XI Feira do Livro Espírita e a II Feira Espírita 
Filantrópica. A partir de 1996 a Praia Grande se desvincula de São Vicente formando a 
União Intermunicipal de Praia Grande; Itanhaém – realizaram um Encontro sobre 
Assistência Social; Guaianases – estão realizando um Curso de Treinamento de Expositores 
Espíritas com término previsto para dezembro/96; Guarulhos – A USE Guarulhos 
participou do culto ecumênico em comemoração aos 400 anos do Munícipio de 
Guarulhos. No dia 12 de dezembro a Rádio Boa Nova de Guarulhos aumenta sua potência 
alcance para 100km. Informações do CA: Contribuição Social – foi aprovado o mesmo 
valor do ano anterior, isto é: cinquenta reais a anuidade (R$50,00) ou três parcelas de vinte 
reais (R$20,00) perfazendo um total de sessenta reais (R$60,00). A remessa dos boletos 
bancários será direta ao Centro Espírita com os vencimentos em 31.03.96; 30.04.96 e 
31.05.96. A Tesouraria deverá apresentar contas ao CA de três em três meses. Com relação 
ao planejamento da DE/USE, os órgãos interessados em realizar os encontros deverão se 
manifestar até 31.01.96, indicando a data e os assuntos a serem tratados pela DE e pelos 
Departamentos. A presente reunião foi presidida por Luiz Alberto Zanardi e o 
encerramento às 13h com a palavra do presidente da USE Attílio Campanini e prece 
proferida pelo representante de Presidente Prudente. Para constar, eu Carolina Flor da Luz 
Matos, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais diretores após aprovação. 
 
São Paulo, 10 de dezembro de 1995. 
 








