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Congressos e reuniões espíritas>

A Federação Espírita Piauiense 
e o Centro Espírita Mansão da Paz 
realizarão, de 10 a 12 de julho, o V 
Congresso Espírita Piauiense (CEPi). 
Este ano, entre os palestrantes, estão 
expositores como Divaldo Pereira 
Franco, Alberto ribeiro de Almeida, 
roberto Lúcio Vieira de souza e Ká-

neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e 
tributária, aplicadas às instituições espíritas. Os contatos podem ser feitos pelo endereço 
eletrônico: cfn@febnet.org.br

14º Congresso 
Estadual de 
Espiritismo

A União das sociedades Espíritas 
do Estado de são Paulo (UsE) promo-
verá o 14º Congresso Estadual de Espi-
ritismo nos dias 19, 20 e 21 de junho 
de 2009, no Centro de Convenções 
de serra negra (sP). O evento tem por 
tema central “Vivência no amor, pelos 
caminhos da educação”, com a par-
ticipação de Divaldo Pereira Franco, 
josé raul teixeira, sandra Maria Borba 
Pereira e Alberto ribeiro de Almeida. 
Informações: www.use-sp.com.br

ii Congresso Espírita do Estado do 
rio de janeiro

nos meses de outubro e no-
vembro, o Conselho Espírita do 
Estado do rio de janeiro, com 
apoio da Federação Espírita Bra-
sileira, promove o ii Congresso 
Espírita do Estado e, em paralelo, 
o V Encontro dos núcleos Espírita 
Universitários. Com o tema central 

1º Congresso 
Espírita do 
Distrito Federal

A Federação Espírita do Distrito 
Federal anunciou a realização do 1º 
Congresso Espírita do Distrito Federal, 
que ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de outu-
bro. O tema central do evento será “O 
Espiritismo e os Desafios na Construção 
do Homem de Bem”, com a presença 
dos oradores espíritas Alberto ribeiro 
de Almeida e Wagner Paixão, e dos 
diretores da FEB Antonio Cesar Perri 
de Carvalho e rute ribeiro. O evento 
contará ainda com oficinas das áreas 
federativas sendo subtemas: “O Papel 
da Comunicação social Espírita na 
construção do Homem de Bem”, “O Es-
tudo sistematizado da Doutrina Espírita 
na construção do Homem de Bem” e “A 
Evangelização do jovem na construção 
do Homem de Bem”. Informações: 
telefone (61) 3344-8237

Projeto “Centenário de Chico Xavier” 
lançado nas regiões sul e Centro

A Federação Espírita do Paraná, 
em Curitiba, sediou o lançamento do 
“Projeto Centenário de Chico Xavier”, 
na noite de 24 de abril, na abertura da 
reunião da Comissão regional sul do 
CFn. Esse foi apresentado por Antonio 
Cesar Perri de Carvalho, diretor da FEB 
e coordenador da Comissão Organiza-
dora Central do citado Projeto, e por 
Francisco Ferraz Batista, secretário da 
Comissão regional sul. 

A Federação Espírita do Distrito 
Federal foi a anfitriã da reunião da 
Comissão regional Centro do Con-
selho Federativo nacional da FEB. 
na abertura, dia 15, foi realizado o 

Comissão regional norte em roraima
roraima recebe, pela terceira vez, a reunião da Comissão regional norte do 

Conselho Federativo nacional, que acontecerá nos dias 11,12,13 e 14 de junho, 
em Boa Vista. no dia 11 será desenvolvido o seminário “O Centro Espírita e sua 
interação com o trabalho Federativo e de Unificação do Movimento Espírita”, 
pela equipe da secretaria-Geral do CFn. O tema da reunião dos dirigentes será 
“O Dirigente Espírita como multiplicador nos diversos níveis do Movimento 
Espírita – Ações Práticas”. 

na ocasião serão realizadas, concomitantemente, reuniões das áreas das 
Comissões regionais do CFn: Atendimento Espiritual no Centro Espírita, Ativi-
dade Mediúnica, Comunicação social Espírita, Estudo sistematizado da Doutrina 
Espírita, infância e juventude, e serviço de Assistência e Promoção social Espírita. 
Informações pelo site www.fer-roraima.org ou pelo e-mail: cfn@febnet.org.br

Capacitação de Evangelizadores
A Coordenação de infância e juven-

tude da Federação Espírita do Estado do 
Ceará promoveu mais uma capacitação 
de evangelizadores infanto-juvenis, no 
dia 24 de maio. Informações pelo 
e-mail cij@feec.org.br

FEEtins realiza 
a 4ª jornada 
Federativa

A Federação Espírita do Estado 
do tocantins (FEEtins) realizará a 4ª 
edição da jornada Federativa nas três 
regiões do Estado: região sul, norte e 
Centro. A primeira, dedicada à região 
sul, ocorreu em maio, em Gurupi. A 
segunda, da região norte, acontecerá 
nos dias 13 e 14 de junho, a partir das 
14h, com término no domingo, às 12h, 
no Centro Espírita Camille Flammarion, 
em Araguaína. já a última, na região 
Centro, será realizada na própria Fede-
ração Espírita do Estado do tocantins, 
em Palmas, nos dias 1º e 2 de agosto. 

Estão envolvidas no evento as áreas: 
dos Dirigentes, da Comunicação social 
Espírita, da Mediunidade, da infância e 
juventude, do Atendimento Fraterno, da 
Assistência e Promoção social Espírita, 
e do Estudo sistematizado da Doutrina 
Espírita. Entre os objetivos da jornada 
Federativa destacam-se a promoção de 
uma integração e a interatividade entre 
os trabalhadores dessas áreas, bem 
como a troca de experiências por meio 
de estudos de caso e discussões sobre as 
atividades doutrinárias das instituições 
espíritas. Informações pelo e-mail 
diretoria@feeetins.org.br

“Espiritismo: rumo para ser feliz”, 
contará com palestras, pinga-fogo, 
stands de divulgação, teatro e música. 
O Congresso acontecerá na cidade 
de Macaé, no Centro Municipal 
de Convenções jornalista roberto 
Marinho. Informações pelo e-mail: 
congressoespirita@ceerj.org 

tia Marabuco. O tema do congresso 
é “Família: alicerce da sociedade”. 
As inscrições estão abertas e podem 
ser feitas nos centros espíritas ou na 
livraria da Federação Espírita Piauien-
se, rua Olavo Bilac, 1394, Centro, 
teresina. Contatos pelo telefone: 
(86) 221-2500.

lançamento do “Projeto Centenário 
de Chico Xavier”, apresentado pelo 
coordenador já citado e por Aston 
Brian Leão, secretário da Comissão 
regional Centro.

nos dois eventos ocorreram 
reunião dos Dirigentes e, parale-
lamente, reuniões das áreas das 
Comissões regionais  do CFn: 
Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita, Atividade Mediúnica, Co-
municação social Espírita, Estudo 
sistematizado da Doutrina Espírita, 
infância e juventude, e serviço e As-
sistência e Promoção social Espírita. 
Informações: cfn@febnet.org.br

reunião dos Dirigentes da Comissão regional sul

O surgimento da Constituição 
Federal de 1988; a multiplicação 
das organizações não governa-
mentais com o incremento de suas 
atividades; o grande volume de 
verbas públicas destinadas ao ter-
ceiro setor, e o advento do Código 
Civil de 2002 indubitavelmente são 
alguns dos fatores que, nas duas 
últimas décadas, contribuíram para 
o aumento da fiscalização das orga-
nizações religiosas.

O Ministério Público, a quem 
compete zelar pelo fiel cumpri-
mento da Constituição Federal, e os 
entes da Federação (União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal), por 
meio de seus órgãos, vêm, ao longo 
dos últimos anos, intensificando 
ações para acompanhar, cada vez 
mais de perto, as atividades das 
instituições religiosas, notadamente 
aquelas inerentes à assistência e 
promoção social.

nesse contexto, a Casa Espírita 
necessita organizar, da melhor forma 
possível, sua área administrativa, es-
pecificamente no que diz respeito ao 
registro de informações que podem 
ser requisitadas pela fiscalização 

A Organização Administrativa da instituição 
Espírita e a Fiscalização dos Órgãos Oficiais

pública ou pelo Ministério Público a 
qualquer tempo.

sem pretender esgotar o tema, 
relacionamos abaixo, por área, alguns 
itens que merecem atenção do admi-
nistrador espírita.

na secretaria

– A elaboração e atualização cons-
tante do Quadro de Associados (cada 
associado deve receber um número 
de matrícula);

– O arquivamento das fichas de 
admissão de associados;

– O preenchimento e a renovação 
periódica  do Termo de Trabalhador 
Voluntário previsto na Lei 9.608/98 
(sugere-se que a renovação ocorra 
anualmente);

– O registro em cartório das atas 
relativas às  alterações do estatuto e 
eleição de membros do corpo diretivo da 
instituição (diretoria, conselho de admi-
nistração, conselho fiscal etc.), bem como 
o arquivamento de segundas vias e cópias 
autenticadas desses documentos;

– O arquivamento de toda a docu-
mentação da instituição, especialmente 
aquela relacionada aos órgãos públicos, 

com destaque para o alvará de funcio-
namento, que, em geral, é afixado em 
local de fácil visualização.

na tesouraria

– A escrituração regular e atuali-
zada do livro-caixa e do livro-diário, 
com lançamento de toda a movimen-
tação financeira e patrimonial da 
instituição, especialmente quanto a 
recursos públicos recebidos;

– A elaboração do demonstrativo 
do movimento financeiro mensal, 
denominado “balancete mensal”, e 
do demonstrativo do resultado do 
exercício social.

no serviço de Assistência e 
Promoção social

– A elaboração de relatórios que 
contemplem todas as atividades de pro-
moção e assistência social realizadas pela 
instituição, com registro fiel dos quantita-
tivos  de pessoas atendidas e dos recursos 
utilizados no atendimento (cestas básicas 
e/ou alimentos distribuídos, recursos para 
compra de medicamentos, pagamento 
de aluguéis, passagens etc.). 




