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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

ASSEMBLEIA GERAL – PARTE 3

Como realizar a Assembleia-Geral
Por Ricardo Silva 

ricardo.ric.silva@gmail.com

A realização da assembleia geral é ponto culminante no processo decisório da Casa Espírita e, por isso, 
deve ser planejada com antecedência suficiente para que os seus integrantes possam preparar-se para com-
parecer a esta reunião de suma importância.

Abordaremos, inicialmente, a assembleia geral ordinária, entendida aqui como aquela reunião geral prevista 
no estatuto com o objetivo de prestação de contas da Diretoria — ou, se for caso, do Conselho Deliberativo 
ou ente semelhante — para os associados que têm o direito e o dever de participar da administração da 
instituição. Podemos destacar, por ordem lógica, os seguintes tópicos relativos a assembleia geral ordinária, 
que devem constar obrigatoriamente do estatuto, por sua importância:

1º) A data — fixa (dia x do mês y) ou variável (segundo sábado do mês tal) — de sua realização, bem 
como as categorias de associados que a compõem. 

2º) O prazo de notificação dos associados e eventuais interessados não associados (frequentadores, colabo-
radores) que tenham interesse em acompanhar as discussões de determinado tema pela assembleia geral.

 É usual a comunicação desta reunião geral por meio da publicação de edital interno, em linguagem de 
fácil entendimento, no qual constará em síntese:

a) Dia, hora e local da realização da assembleia geral;
b) O artigo do estatuto que determina a reunião;
c) O número mínimo (quórum) de associados presentes para a instalação oficial da assembleia em primeira 

e segunda convocação;
d) A pauta da reunião.
Caso prefira, o Centro Espírita poderá, sem prejuízo da publicação do edital, entregar carta para os as-

sociados, por meio eletrônico, pessoalmente ou via correio, com ou sem Aviso de Recebimento – AR. Tais 
opções devem estar previstas no estatuto e se ajustar à conveniência da instituição, considerando-se, natu-
ralmente, o tamanho da organização religiosa, o número de associados e o custo, no caso da utilização de 
carta com AR.

3º) No momento da reunião, devem ser observados os seguintes procedimentos:
a) Designação do presidente da assembleia e do secretário, conforme previsão estatutária;
b) Conferência do quórum mínimo necessário para o início na primeira convocação ou na segunda, se 

for o caso. Aqui se deve observar a existência ou não de representantes de associados, que, devidamente 
constituídos por procuração, poderão participar normalmente das decisões em nome do representado.

c) Realização da prece para o início dos trabalhos — afinal, trata-se de reunião realizada na Casa Espírita 
— e a leitura do edital de convocação;

d) Discussão sobre os assuntos colocados em pauta, com a abertura da palavra aos associados e, se for o 
caso, a seus representantes, por meio de debate saudável e equilibrado, em sintonia com os princípios morais 
que regem a Doutrina Espírita;

e) Deliberação por votação, na qual, dependendo da gravidade do assunto tratado, poderá ser exigido 
percentual específico de votos, na forma do estatuto. Ex: destituição de diretor e alteração do estatuto.

f) Lavratura da ata — manuscrita, datilografada ou digitada — de forma objetiva, se possível ainda na 
reunião da assembleia. Nela devem constar os principais pontos abordados e as decisões adotadas; deve ser 
assinada por todos os associados ou seus representantes devidamente constituídos.

No próximo número, falaremos da assembleia geral extraordinária e de outras questões.

A marcha dos Seminários sobre 
Orientação aos Órgãos de Unificação

Em agosto ocorrem Seminários para Preparação de 
Multiplicadores para Implementação do Orientação 
aos Órgãos de Unificação, promovidos pelo Conse-
lho Federativo Nacional da FEB nos dias 31 e 1o  de 
agosto, em Campo Grande, reunindo as Entidades Fe-
derativas Estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul. No dia 15 de agosto, no Rio de Janeiro, reunindo 
os representantes do CEERJ e da USE-SP. Nos dias 21 
e 22 de agosto, em Maceió, reunindo as Entidades 
Federativas Estaduais de Alagoas, Sergipe e Bahia. Já 
nos dias 28 e 29 de agosto, em Porto Velho, reunin-
do representantes das Federativas de Rondônia e do 
Acre. Nesses eventos será lançado o livro citado e se 
comemora os 60 anos da “Caravana da Fraternidade”. 
Informações: cfn@febnet.org.br

Terra Natal de Chico sedia Seminário

Pedro Leopoldo sediou dois eventos no início de 
julho. De 2 a 11, desenvolveu-se a Semana Chico 
Xavier, e nos dias 3 e 4 ocorreu o Seminário para 

Preparação de Multiplicadores para Implementação 
do Orientação aos Órgãos de Unificação, promovido 
pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, no Espaço 
Cultural Chico Xavier, na Fazenda Modelo. Atuaram 
no evento o secretário-geral do CFN Antonio Cesar 
Perri de Carvalho, as integrantes desta equipe Célia 
Maria Rey de Carvalho e Mari Ayda Sasse, e o secretá-
rio da Comissão Regional Centro do CFN Aston Brian. 
O Seminário foi aberto por Marival Veloso de Matos, 
presidente da União Espírita Mineira, e também com-
pareceu a equipe da Federação Espírita do Estado do 
Espírito Santo, inclusive sua presidente Maria Lúcia Re-
sende Dias Faria, com presença da atriz Ana Rosa. Em 
seguida, a UEM fez reunião com os 23 dirigentes dos 
Conselhos Regionais Espíritas do Estado. Informações:  
uembh@uembh.org.br; cfn@febnet.org.br

Encontro Estadual de Educadores em 
São Paulo

O Departamento de Educação da União das Socie-
dades Espíritas do Estado de São Paulo promoveu, no 
dia 17 de julho, o Encontro Estadual de Educadores, 
tendo como tema “Um exercício de aprender para os 
que gostam de ensinar”. O evento ocorreu no Centro 
de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo 
Eduardo Carvalho Monteiro, em São Paulo. Informa-
ções: www.ccdpe.org.br; use@use-sp.com.br

Encontrão de Evangelização no Ceará
Promover a importância do trabalho de Evangelização 

Infanto-juvenil e desenvolver habilidades para aplicação 
de técnicas e recursos nas aulas foram os grandes desafios 
do IV Encontrão de Evangelizadores do Ceará, nos dias 
23, 24 e 25 de julho. Atuaram no evento os expositores 
da FEB Tereza Cristina e Marco Leite, além da coordena-
dora da Infância e Juventude do Piauí, Cristina Miranda. 
Informações: www.feec.org.br

TV FERGS fazendo história
Superação, tecnologia e divulgação da Doutrina Espírita. Esses termos 

conceituam a trajetória do projeto da TV FERGS na internet. A TV, criada 
em 2008, pela iniciativa de colaboradores do Departamento de Comuni-
cação Social Espírita da FERGS, conta hoje com 14 canais e um ambiente 
de vídeoconferência. Das dificuldades iniciais, já contam com audiência de 
internautas na cidade da Califórnia (USA), em Porto (Portugal) e em vários 
estados do Brasil. Conheça e divulgue essa ideia: www.tvfergs.org.br 

Série de palestras no interior de São Paulo
A Região Oeste do interior de São Paulo recebeu, entre os dias 9 e 12 

de julho, uma série de palestras do diretor da FEB Geraldo Campetti, nas 
seguintes cidades: São José do Rio Preto, Araçatuba, Penápolis e Fernan-
dópolis. Informações: www.febnet.org.br

Campanhas em andamento
A Federação Espírita do Amapá inicia o ciclo de palestra “Em Defesa da 

Vida” nas escolas de ensino médio do nosso Estado, projeto denominado 
SEMEAMAR. Estão sendo empregados os opúsculos editados pela FEB. Em 
São Paulo, a USE relança a campanha Viver em Família, no início do segundo 
semestre deste ano, também utilizando os opúsculos editados pela FEB. Infor-
mações: www.feamapa.com.br, use@use-sp.com.br; cfn@febnet.org.br

Centenário de Chico Xavier comemorado em Campos 
A tradicional instituição Escola Jesus Cristo, fundada por Clóvis Tavares, 

em 1935, em Campos (RJ) sediou evento de comemoração do Centenário 
de Chico Xavier, na manhã do dia 20 de junho. Houve palestra sobre 
“Repercussão da Obra de Chico Xavier”, pelo diretor da FEB Antonio 
Cesar Perri de Carvalho, e entrevista sobre o Movimento Espírita com 
o convidado citado e Roberto Versiani, da equipe do CFN da FEB. As 
reuniões foram dirigidas por Flávio Mussa Tavares. 

Ocorreu visita ao Museu do 
Ciro, na própria instituição, que 
contém dados e material sobre 
a trajetória de Chico Xavier e 
da história da instituição, seus 
pioneiros, e principalmente de 
Clóvis Tavares. Este, foi amigo 
de Chico Xavier e autor de 
significativos livros, inclusive 
sobre o médium homenageado.  
Informações:

http://espiritismocristao.blogspot.com; www.100anoschicoxavier.com.br

Oficina divulga Apostila de 
Didática Geral da FEB

O DIJ da Federação Espírita 
Amazonense promoveu um Curso 
de Didática Geral no dia 25 de ju-
lho, na sede da FEA, divulgando a 
apostila Didática Geral + CD Rom, 
lançamento da FEB, como material 
de apoio aos cursos de evangeliza-
ção e de ESDE. Informações: www.
feamazonas.org.br

Dirigente do Amazonas no 
Estado do Rio de Janeiro

Esteve no Estado do Rio de Janei-
ro, nos dias 26 e 27 de julho, para 
uma série de palestras em Niterói 
e Piraí, a presidente da Federação 
Espírita Amazonense Sandra Farias 
de Moraes. Foi uma promoção con-
junta do Instituto Espírita Bezerra de 
Menezes e do CEERJ. Informações: 
www.ceerj.org.br

Inscrições abertas para o I 
CONJURESP

Após dois anos de fundação, 
a Associação Jurídico-Espírita do 
Estado de São Paulo realizará o I 
CONJURESP (Congresso Jurídico-
Espírita do Estado de São Paulo). O 
evento reunirá operadores do direito 
e interessados em geral, com o fim 
de discutir Ética, Justiça e Espiritis-
mo. Expositores de todo o país já 
estão com presenças confirmadas. 
Ribeirão Preto (SP) será a sede do I 
CONJURESP que ocorrerá nos dias 
22 e 23 de outubro, nas Faculdades 
COC. Inscrições abertas. Informa-
ções: www.ajesaopaulo.com.br


