
1975
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

13 e 24 de Janeiro
24 de Fevereiro

10 e 24 de Março
14 e 28 de Abril
12 e 26 de Maio
09 e 23 de Junho
14 e 28 de Julho

11 e 25 de Agosto
08 e 22 de Setembro
13 e 27 de Outubro

10 e 24 de Novembro
08 e 22 de Dezembro



 

 

Ata # 08 - 13 de janeiro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
 
Às 20:00 do dia 13 de janeiro de 1975, após a prece de abertura, o Presidente Nestor João 
Masotti deu início à reunião com a presença dos que assinaram o livro respectivo. Justificaram 
suas ausências os srs. José Gonçalves Pereira, Elfay Luiz Appollo e Fábio Dutra. Será lida na 
próxima reunião a ata da anterior. Expediente: Convite do Grupo Espírita Batuíra para a 
inauguração, no dia 15-1-75 da sua nova sede. Deverá comparecer para representar a USE o 
sr. Nestor João Masotti e no seu impedimento o sr. Luiz Monteiro de Barros; 2) Boletim 
Informativo da Fed. Espírita da Guanabara; 3) Programa do CRE da 12ª Região, relativo ao 
Encontro Regional; 4) Ata nº 53 do CRE da 27ª Região – Rio Claro; 5) Carta da Mocidade Espírita 
Ivan Albuquerque adiando o I Seminário de Cultura Espírita para Jovens; 6) Cartões de Natal do 
Instituto de Difusão Espírita, de Araras e do C.E. O Consolador / Valeriano Guimarães Andrade. 
Tesouraria: o sr. Carlos Dias apresentou o novo colaborador dr. Henrique Neyde Gimenez que 
teceu algumas considerações a respeito de suas ideias para proporcionar maiores recursos 
financeiros à USE. Departamento de Comunicações: o Sr. Merhy Seba informou que esteve 
reunido com companheiros da Feesp e que a reunião se desenvolveu num ambiente de grande 
harmonia. Deliberaram que a USE assinará a “Campanha Comece pelo Começo”, a ser 
estendida a todo o Estado. Conta com algum apoio em favor da Campanha como por exemplo 
50% a 60% de desconto no preço dos clichês e fotolitos. Será enviada carta a todos os órgãos 
da USE, informando detalhes sobre a Campanha, inclusive recursos, digo custos. Deverá 
receber gratuitamente papel suficiente para a impressão de 1.500 cartazes. Entregou ao dr. 
Luiz Monteiro de Barros os textos dos cartazes e folhetos para exame. 
 
O sr. Paulo entregou aos presentes, cópias dos pronunciamentos sobre o assunto “O Evangelho 
2º o Espiritismo – Edição Feesp.”. Este assunto mereceu considerações por parte de todos os 
presentes, tendo o sr. Ignácio Giovine sugerido que o assunto seja encaminhado ao 
Departamento de Doutrina e aos demais Diretores o ajudarem a examiná-lo. O sr. Merhy Seba 
e Attílio Campanini sugeriram que o assunto seja examinado por pessoa conhecedora da 
técnica que deve ser seguida para as traduções. O dr. Luiz Monteiro de Barros considerou difícil 
poder o Departamento de Doutrina examinar a questão até a data prevista. Finalmente 
deliberou-se que todos os Diretores deverão estudar a questão, trazendo na próxima reunião, 
maiores esclarecimentos. Merhy Seba fará o exame sob o aspecto técnico, consultando 
especialistas da técnica de tradução. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente após a prece 
final deu a reunião por encerrada e para os devidos fins foi lavrada a presente ata.  
 
 
???, Secretário Geral 
Nestor João Masotti, presidente. 









 

 

Ata # 09 - 24 de janeiro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
As 20,10 hs. de 27 de janeiro de 1975, com a prece habitual, o Presidente confrade Nestor João 
Masotti deu início à reunião da DE da USE, comparecendo os membros que assinaram o livro 
de presença. Foi justificada a ausência do 2º Secretário, confrade Antonio Abreu Junior, que 
por força maior não comparecerá às reuniões de fevereiro. Expediente: Foram lidas e 
aprovadas as atas da 7ª e 8ª reuniões. Recebida carta de Federação Espírita do Estado do 
Espírito Santo, de 20/12/74., informando sobre seu novo endereço; cópia da 11ª reunião da 
UME de São Roque em 10/11/74. Assunto sobre a tradução do Evangelho 2º o Espiritismo – 
Edição FEESP. Após a apreciação pela maioria dos membros da DE presentes, foi aprovado o 
trabalho elaborado pelo confrade Luiz Monteiro de Barros, ficando a redação final a cargo da 
comissão constituída para tal finalidade, e composta pelos confrades Nestor João Masotti, Luiz 
Monteiro de Barros, Marília Peregrino Loureiro e Merhy Seba, devendo reunir-se na próxima 
segunda-feira, 3 de fevereiro, para encaminhamento imediato deste parecer, aos CREs. Foi 
aprovado também a remessa de cópia da carta que a Diretoria da FEESP endereçou à DE da 
USE, sobre o assunto, aos CREs, para conhecimento dos mesmos, a qual deverá favorecer o 
encerramento da questão na próxima reunião do CDE, dia 9 de março próximo. 2ª Etapa da 
campanha “Comece pelo começo”. O Diretor de Departamento de Relações Públicas, confrade 
Merhy Seba leu os textos referentes à campanha em pauta, agora para o âmbito estadual, 
sendo aprovados como foi aprovada também a divulgação das 6 (seis) obras de Allan Kardec, 
conforme consta do material gráfico distribuído na campanha realizada na capital pelo CME. 
Departamento de Evangelização das novas gerações da USE. O Diretor do Departamento, 
confrade Fábio Dutra informou sobre o 9º Curso de Evangelizadores, para os confrades do 
interior do Estado, realizado pela FEESP na Casa Transitória, nos dias 27 a 25 de janeiro 
corrente, participando 70 elementos de 27 cidades, tendo apresentado um bom resultado. 
Encontro de Representantes de CREs, no Setor de Evangelização da Criança, com o 
Departamento de Evangelização das Novas Gerações da USE. No mesmo local, ou seja, Casa 
Transitória, da FEESP, foi realizado o encontro acima mencionado, dia 26 de janeiro, domingo, 
com a finalidade de entrosamento com o Departamento, com vistas à dinamização e ampliação 
do trabalho nesta gestão. Compareceram oficialmente representantes de 8 CREs, e 
extraoficialmente de mais 2 CREs, e 4 participantes representando o CME, cujo encontro 
apresentou resultado produtivo e promissor. Ordem do dia da reunião do CDE da USE de 
9.3.1975 - foi aprovada, encaminhada as cópias a todos os CREs. Com a prece pelo confrade 
Ignácio Giovine foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, sendo assinada 
devidamente. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
Em tempo: foi aprovada a transcrição do parecer da DE da USE acerca da 1ª Edição do livro “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” de Allan Kardec, traduzido pelo confrade Paulo Alves Godoy, 
editado pela FEESP, conforme segue: 
 
“A Diretoria Executiva da USE, face à resolução tomada pelo CDE em sua última reunião, 
realizada em 08/12/1974, apresenta o seu parecer acerca da 1ª edição do livro “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec, traduzido por Paulo Alves Godoy e editado pela FEESP.  
 



 

 

A Diretoria Executiva da USE, 
1. Considerando que a Codificação Espírita é fruto do trabalho realizado pela luminosa 

falange de Espíritos superiores orientados pelo Espírito de Verdade; 
2. Considerando que, no dizer do próprio Espírito de Verdade, o Espiritismo é o 

Consolador prometido por Jesus, que vem para restabelecer todas as coisas no seu 
verdadeiro sentido; 

3. Considerando que a realização da Codificação Espírita entre nós deu-se através de Allan 
Kardec, espírito pertencente à mesma falange, encarnado entre os homens para o 
desempenho dessa tarefa; 

4. Considerando que nos livros de Allan Kardec, está o repositório dos ensinamentos 
trazidos por esses Espíritos superiores que constitui a base da Doutrina Espírita e onde 
todos podem encontrar um roteiro seguro para uma melhor compreensão da própria 
vida; 

5. Considerando que esse trabalho foi executado pelo codificador, sob a égide do Espírito 
de Verdade, com um critério judicioso e rigorosamente lógico em seus detalhes 
principalmente na elaboração dos livros básicos, o que levou Camille Flammarion, 
muito acertadamente, a chamar Allan Kardec de “o bom senso encarnado”; 

6. Considerando que a elevação dos conceitos contidos na Codificação Kardequiana nem 
sempre é por nós alcançada, o que nos leva, muitas vezes, a compreender de forma 
incorreta a utilização dos termos, vocábulos ou expressões usados pelo Codificador; 

7. Considerando que somente através de um longo e perseverante estudo da Codificação 
Espírita, acompanhado de um trabalho de auto aprimoramento moral, é que 
poderemos conquistar uma visão mais ampla que nos permita compreender toda a 
magnitude da obra Kardequiana.  

8. Considerando, finalmente, que a Codificação Espírita, como Terceira Revelação que é, 
é obra que deverá vencer os séculos porvindouros, orientando as gerações futuras e 
servindo de base para a edificação do Reino do Evangelho entre os homens; 
 

A. Entende que, como nos tem advertido os Espíritos superiores, cabe aos espíritas 
preservar a pureza doutrinária, digo, a pureza da Codificação Kardequiana, 
transferindo-a para a posteridade tal qual nos foi entregue por Allan Kardec, dado que 
qualquer modificação nesse sentido abrirá sempre um precedente de consequências 
imprevisíveis; 

B. Entende ainda que a todos é dado o direito de manifestar livremente a própria 
interpretação acerca dos conceitos emitidos pela Codificação, mas que essa 
interpretação, pessoal ou de grupo, por mais válida, correta e bem intencionada que 
possa ser considerada, jamais deve vir a se constituir em parte integrante da obra 
Kardequiana de modo a alterar-lhe o texto original. 

C. Entende finalmente, que cabe a todos os núcleos de atividades espíritas e aos próprios 
espíritas promover um amplo, profundo e constante estudo da Codificação 
Kardequiana, para que, no dizer de Bezerra de Menezes - espírito, “Allan Kardec seja, 
não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas 
suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas”, pois 
“sem essa base é difícil forjar o caráter espírita-cristão que o mundo conturbado espera 
de nós pela unificação”. 

E por assim *** opina a DE da USE, no sentido de não se modificarem os termos, vocábulos e 
expressões originais que que constem da Codificação, esclarecendo-os quando se fizer 
oportuno, por intermédio de comentários ou notas do tradutor. A Diretoria 
 



 

 

 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
 















 

 

Ata # 10 - 24 de fevereiro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Às 20,15 horas do dia 24 de fevereiro de 1975, na sua sede, à Rua Maranhão, 404, reuniu-se 
a DE da USE, sob a direção do sr. Vice-Presidente, confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, tendo 
em vista a ausência do Presidente, confrade Nestor João Masotti, por motivo de doença. Com 
a prece inicial é iniciada a reunião, sendo lida a ata anterior que é aprovada com a transcrição 
na íntegra do parecer da DE sobre a tradução do Evangelho Segundo o Espiritismo, edição da 
FEESP. É lida a correspondência recebida conforme segue: 1 - Cópia da ata No 54 de 09/02/75 
do 27º CRE – Rio Claro; 2 - Carta do 4º CRE – Taubaté, de 15/02/75, remetendo o roteiro do 
Calendário de 1975, como tecendo comentários a respeito; 3 - Carta da UME de Jacareí, de 
04/02/1975, solicitando relação atualizada de oradores espíritas e seus endereços; 4 - Boletim 
Informativo da UME de Araçatuba, de janeiro/1975; 5 - Carta da 9ª UDE - Santana, informando 
a efetivação do novo Presidente desta UDE, confrade Felipe Gimenez Garcia, datada de 26 de 
janeiro de 1975; 6 - Carta da Folha Espírita, de 10/02/1975, solicitando o endereço dos Centros 
Espíritas para publicar na seção “Atualidades” . Considerando que esta autorização poderá ser 
dada pelo CDE , o assunto será levado à próxima reunião do mesmo, dia 09/03/75, ocasião 
em que deverá ser solicitada aos órgãos a atualização dos Centros Espíritas adesos, bem como  
das respectivas UMEs, isto é, seus endereços; 7 - Carta do CRE 4º Taubaté, solicitando 
orientação jurídica sobre detalhes de organização para encaminhar aos Centros Espíritas  
interessados. O assunto foi encaminhado ao Diretor do Departamento Jurídico, confrade 
Flavio Pereira do Valle, para as providências; 8 - Convite do Instituto Fraternal de Laborterapia, 
sobre inauguração dos primeiros pavilhões de sua Comunidade Terapêutica, em Itapecerica 
da Serra, dia 22/02/1975. Representou a USE às solenidades o confrade Merhy Seba, Diretor 
de Relações Públicas. O Secretário Geral, confrade Antonio Schiliró, apresentou o índice de 
assuntos importantes publicados em todos os números do jornal “Unificação”, como 
deliberações, resoluções, regulamentos, normas, etc., constituindo-se numa excelente síntese 
histórica das atividades da USE, cujo trabalho deverá ser reproduzido, ficando o confrade 
Antônio Schiliró encarregado de fazer tomada de preços para eventual aprovação. O confrade 
Luiz Monteiro de Barros, como Diretor do Departamento de Doutrina da DE e coordenando a 
comissão formada para apresentar parecer para formar a tese que a USE apresentará e 
defenderá na Reunião Plenária dos Presidentes de Entidades Espiritas Federativas, em Brasília, 
na Semana Santa de 1975, 27 a 30 de março p. vindouro, e sob a coordenação e direção do 
Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, informou que apenas ele (confrade Luiz 
Monteiro de Barros) e a Diretora do Departamento de Educação da DE, irmã dra. Marília 
Peregrino Loureiro apresentaram trabalhos. Assim os mesmos foram lidos e considerados, 
ficando aprovado que a irmã dra. Marília faria a redação final, para apresentação e aprovação 
na próxima reunião do CDE. Ficou aprovado que na próxima reunião da DE será tratado da 
indicação do Departamento de Organização. O Diretor do Departamento de Mocidades, 
confrade Abel Glaser, informou o seguinte sobre os trabalhos do Departamento: dia 22/02/75 
foi realizada a 33ª Reunião Geral, na sede da USE. A equipe da Central de Informações está 
sediada em Campinas e está publicando um “Boletim Mensal” no jornal “ Alavanca”, do 3º 
CRE; estão sendo colocadas as 60 vagas do 8º Curso Intensivo de Dirigentes de Mocidades 
Espíritas, que será realizado em Araçatuba de 19 a 25 de julho de 1975, prosseguindo a 
avaliação dos referidos cursos; estão sendo ultimados os preparativos para as quatro 
Confraternizações Seccionais, que se realizarão de 27 a 30 de março, nas cidades de Tupã, 
Franca, Campinas e São Paulo, e que são respectivamente: 18ª COMENOESP, 10ª COMENESP, 
1ª COMECELESP e 5ª COMELESP. Os Departamentos de Mocidades dos CREs e CME 
apresentaram relatório verbal e ou escrito de suas atividades e programações. As Assessorias 



 

 

Seccionais passarão a  ter comissões especiais para atender as necessidades dos “Programas 
de Estudos” das Confraternizações. Com relação à proposta do Departamento de Mocidades 
do 4º CRE, sobre os Festivais de Música e Poesia, foi deliberado aguardar a decisão sobre a 
fusão USE/FEESP, e enquanto isso o 4º CRE continuará a realizar em sua região, como vem 
fazendo. Sobre a 3ª COMJESP, foi deliberado que constará das agendas do Departamento de 
Mocidades, para sua realização no ano de 1977, uma vez que será de âmbito estadual e deverá 
reunir mil participantes. As Assessorias Seccionais também prestaram informações 
complementares sobre as atividades que vem realizando. O Diretor de Relações Públicas, 
confrade Merhy Seba, informou sobre o andamento 2ª etapa da campanha “Comece pelo 
Começo”, esclarecendo que apenas 6 CREs se pronunciaram a respeito, devendo na reunião 
do CDE, abordar a questão. Falou sobre o programa “Reciclagem de Comunicação”, 
coordenada pelo CME, entregando convites aos membros presentes à reunião sobre a 
primeira palestra, dia 8 de março próximo, foi convidado entendido no assunto, focalizando o 
tema: Emissoras de Rádio. O Diretor do Departamento de Assistência Social, confrade José 
Pereira Gonçalves, informou que 636 Entidades Espíritas Assistenciais deixaram de receber 
subvenção estadual, no ano de 1974, por não apresentarem a documentação necessária. 
Deverá auxiliar estas Entidades Espiritas do Estado, na medida do possível, pois a comissão de 
trabalho já conta com cinco membros. Informou  que foi realizado recentemente um Simpósio 
Mundial sobre os problemas infanto-juvenis e que a conclusão a que se chegou é que se 
deverá fortalecer a “família” para amparar o menor, sendo que o Brasil ocupou o cargo de 
Vice-Presidente do referido Simpósio, e que tal conclusão é a que vem sendo defendida e faz 
parte do programa de trabalho da Casa Transitória da FEESP. O confrade Carlos Dias informou 
que na última reunião conjunta USE-FEESP foi composta uma comissão com os confrades 
Henrique Neidy Gimenez, , Manoel Laerte Dias e Nestor João Masotti, e coordenada por ele 
(Carlos Dias), com a finalidade de elaborar a redação do anteprojeto dos Estatutos da nova 
Federação. Informou também que está sendo organizado já o esquema do “Quadro de 
Mantedores”, que será encaminhado aos órgãos da USE. A irmã dra. Marília Peregrino 
Loureiro, Diretora do Departamento de Educação, informou que publicou 2 artigos nos jornais 
Unificação e Despertador, sobre o Instituto Espírita de Educação, entidade especializada que 
representa o do Setor de Educação da USE. Informou também que serão realizadas 3 palestras 
às mães, figurando entre os palestrantes os confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e José 
Gonçalves Pereira. O confrade Antônio Schiliró, Secretário Geral, informou que na última 
reunião do CME foi abordado o assunto ligado ao Evangelho Segundo o Espiritismo, tradução 
da FEESP, e que a conclusão foi semelhante à conclusão que a DE chegou. Solicitou que no 
item “Palavra dos Departamentos”, seus diretores informassem o que está sendo realizado 
pelos mesmos, e que para tanto, encareceu a presença dos confrades responsáveis na reunião 
do CDE, dia 09 de março próximo, solicitando ainda, material informativo dos departamentos, 
para elaborar o Relatório da Diretoria  Executiva . Às 22,30 horas , o Presidente em exercício, 
digo o confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, encerrou a reunião, tendo feito a prece o 
confrade Merhy Seba. Para constar lavrei a presente ata, que segue assinada após lida e 
aprovada. 
 
Elfay Luiz Appollo – 1º secretário. 
 
Em tempo: onde se lê “por convidado entendido”, leia-se “o assunto será Rádio, veículo de 
informação, educação e integração nacional”, e onde se lê 636 Sociedades Espíritas, leia-se 63 
(sessenta e três) Sociedades Espíritas no Estado de São Paulo. Ainda com relação ao tema 
acima, o orador foi o sr. Geraldo Tassinari. 
 



 

 

Elfay Luiz Appollo, 1º secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 

















 

 

Ata # 11 - 10 de março de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Às 20,25 horas do dia 10 de março de 1975, feita a prece, o Presidente da DE dá início à 
reunião, que se realiza na sede, à Rua Maranhão, 404, comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença. Foi lida, e aprovada com as retificações que constam ao final 
da mesma, a ata da reunião anterior. 1) Assuntos tratados e deliberados na 154ª Reunião do 
CDE da USE, em 09-03-1975: a) remeter Carta à direção da Folha Espirita, informando que foi 
aprovado na reunião do CDE, que os Centros Espíritas que quiserem remeter seus endereços 
para publicação na “Coluna Atualidades”, poderão fazer diretamente ou encaminhando 
através da DE da USE; b) Aprovada a publicação do parecer da USE sobre a tradução FEESP do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, na edição de Março do jornal “Unificação”, com o que se 
pretende encerrar a questão; 2) Sobre o assunto ligado à redação atualizada das “Cartas de 
Adesão” dos Centros Espíritas, será abordado na próxima reunião da DE, pelo Secretário Geral, 
confrade Antônio Schiliró; 3) A Súmula da Reunião (da Ata) do CDE de 09-03-1975, para 
publicação no jornal Unificação, também será aprovada na próxima reunião da DE da USE; 4) 
O Presidente da DE informou que a Federação Espírita Brasileira enviou telegrama 
suspendendo a Reunião Plenária dos Presidentes de Entidades Federativas Estaduais, 
marcada para os dias 27 a 30 de março corrente - Semana Santa - em Brasília; consta do 
telegrama que será remetida carta para as devidas explicações; sendo alegado apenas 
“motivo obras” no texto do telegrama; 5) tendo em vista o adiamento da Reunião Plenária do 
item acima, o Departamento de Doutrina da DE da USE encaminhou toda a matéria da TESE 
sobre o temário a ser discutido, que a USE defenderá, ao Departamento de Educação, 
devendo sua Diretora dra. Marília Peregrino Loureiro, elaborar a redação final apresentando 
na próxima reunião da DE da USE; 6) Tesouraria: informou o Primeiro Tesoureiro: a) 
continuam as providências na confecção dos ingressos para brevemente iniciar a Campanha 
de Mantenedores; b) remessa do Jornal Unificação está em fase final de regularização; c) que 
a UME de São Bernardo do Campo enviou carta suspendendo a remessa do Jornal Unificação, 
devido aos atrasos. A propósito foi deliberado que fosse contatado com essa UME, no sentido 
de que continuem recebendo os jornais  para distribuição em sua jurisdição; d) que a UME de 
Jaboticabal solicitou a reunião o reinício da remessa do jornal Unificação; 7) Campanha 
Comece pelo Começo – 2º Estágio. O Diretor do Departamento de Relações da DE, 
Coordenador da Campanha, informou que a mesma não poderá ser iniciada no mês de março, 
devido à falta de pronunciamento de vários órgãos da USE, e a responsabilidade financeira 
pela impressão dos folhetos e cartazes. Como solução prática e urgente, o titular da Tesouraria 
da DE ofereceu a cobertura financeira para a impressão do material da Campanha, devendo 
os CREs pagarem posteriormente o valor das quantidades de cartazes e folhetos recebidos; 
foi aceita e aprovada a proposta; b) informou que o CRE de Sorocaba enviou a importância de 
Cr$ 1.000,00, como pagamento antecipado pela remessa de folhetos e cartazes, cheque que 
entregou à Tesouraria; c) que o CRE de Bauru solicitou a remessa urgente dos impressos para 
iniciar a distribuição na “Semana Espírita de Bauru”, com início em 31/03/1975. Caso 
contrário, solicitou a remessa dos clichês para impressão do material em Bauru. A respeito, 
foi deliberado que se houvesse tempo fosse remetido os folhetos e cartazes ao CRE de Bauru, 
e se não, remeter os clichês; d) informou que o custo de impressão dos folhetos e cartazes 
custaria mais ou menos Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros); 8) Tendo em vista a publicação no 
número 41, de 25 de janeiro de 1975, do jornal “Triângulo Espírita”, destacando a USE como 
Entidade Espírita Estadual, que melhor trabalho de Unificação realizou no ano de 1974, foi 
deliberado que o jornal da USE “Unificação” fizesse referência a tal publicação em termos de 
agradecimento, para que a mesma fosse respondida indiretamente em nível de jornal Espírita 



 

 

para jornal Espírita, considerando que o “Triângulo Espírita” é um órgão da imprensa espírita, 
de órgão unificado da União Espírita Mineira; 9) Novamente tratou-se da indicação do Diretor 
do Departamento de Organização da DE da USE, não tendo ainda surgido um nome, 
permanecendo em aberto sua vaga; 10) O Secretário Geral da DE levantou a questão do 
recebimento da Revista Espírita “Reformador”, da Federação Espírita Brasileira, por parte da 
DE da USE, ficando deliberado que será tratado na próxima reunião, devido o adiantado da 
hora. Às 22,45 hs foi encerrada a reunião, proferindo a prece o confrade Abel Glaser. E para 
constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 











 

 

Ata # 12 - 24 de março de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Às 20,10 hs, de 24 de março de 1975, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede à 
rua Maranhão 404, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. O 
Presidente fez a prece inicial. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Correspondências 
recebidas: 1) Boletim no 5 e Circular no 6 da 5ª COMELESP; 2) Carta da UME de Jaboticabal, de 
15/03/75, solicitando 70 cartazes e 1000 folhetos da Campanha “Comece pelo Começo”, 2ª 
etapa; 3) Carta do CME, de 22/03/75, informando que realizará uma reunião com todos os 
tesoureiros das UDEs, dia 2 de abril p. vindouro, às 20 horas, para tratar dos problemas 
financeiros da USE, segundo estabelece seus Estatutos. O Presidente da DE solicitou ao 1º 
Tesoureiro da DE seu comparecimento àquela reunião, tendo em vista a oportunidade do 
tema em pauta. Texto atualizado da Carta de Adesão dos centros espíritas: foi resolvido 
constituir uma comissão de membros da DE para tratar do assunto, coligindo os elementos 
necessários. Foi aprovada a Súmula da Reunião do CDE da USE, realizada em 09/03/1975, para 
publicar no jornal Unificação. Foi aprovado que será incluído no parecer da USE sobre o 
temário da Reunião dos Presidentes de Entidades Espíritas Estaduais, do CFN da FEB, o 
relatório do Departamento de Evangelização das novas gerações da DE, sobre o tema. Foi lido 
pelo Secretário Geral da DE, no número de março de 1975 da revista Reformador, da FEB, as 
conclusões do temário da 2ª reunião da 4ª Zonal, realizada em Florianópolis, Santa Catarina, 
nos dias 1, 2 e 3 de novembro de 1974. A propósito ficou a sugestão de todos os membros da 
DE da USE para lerem todos os números do “Reformador”, a fim de acompanhar e apreciar as 
matérias contidas nos mesmos, principalmente o que diz respeito aos trabalhos do Conselho 
Federativo Nacional e às reuniões que a USE participa e apresenta seus pontos de vista, teses 
e trabalhos. Às 21:20 horas foi aberto um parênteses na reunião para receber a irmã Edenéia 
Leite, Presidente da Comissão Executiva da V COMELESP e o irmão Eduardo Borbolla, da sub-
Comissão das Providências Gerais, que foram convidar os membros da DE para assistirem a 
referida Confraternização, entregando convites individuais, e informando detalhes 
importantes da mesma. Departamento de Mocidades da DE: seu diretor reiterou a informação 
sobre a realização das 4 Confraternizações que serão realizadas nos dias 27 a 30 de março 
corrente, conforme consta na ata anterior, esclarecendo que todas as providências foram 
tomadas, devendo apresentar bons resultados. Ainda com relação à V COMELESP, foi 
ressaltada a colaboração do CME, através de algumas UDEs, que deram cobertura financeira 
final, permitindo saldar todos os compromissos assumidos e necessários. Foi recebido um 
ofício da “Unidade de Desenvolvimento Comunitário da Regional da Sé da Prefeitura do 
Município de São Paulo”, solicitando os endereços das Entidades Espíritas para 
encaminhamento de pessoas interessadas e necessitadas. Ofício idêntico já foi recebido da 
Regional da Mooca. O assunto será encaminhado ao CME para as providências. O 2º Secretário 
da DE confrade Antonio Lopes Abreu Júnior informou que poderia iniciar o trabalho de 
organização da Secretaria da DE, segundo o programado pela Secretaria Geral. O vice-
presidente da DE falou sobre a necessidade de saber do número de centros espíritas adesos 
à USE, pois várias vezes já se cogitou disso na DE e até agora nenhuma Diretoria conseguiu. 
Pediu o registro em ata para que o assunto permanecesse em pauta. A respeito foi informado 
que o CME está realizando, através das UDEs, um cadastramento de centros espíritas da 
Capital, adesos com o qual já se pode notar o grande número de centros espíritas que não são 
adesos. Falou-se então da dificuldade de trazer esses centros espíritas para a USE, e da 
necessidade de manter contato com os mesmos, com vistas à integração no movimento 
unificacionista. Às 22,50 hs foi encerrada a reunião, e a prece foi proferida pela Diretora do 



 

 

Departamento de Educação da DE, da qual lavramos a presente ata, que segue assinada na 
forma de praxe. 
 
Elfay Luiz Apollo, 1º secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
Retificação; onde se lê UME de Jaboticabal leia-se UME de Araraquara. 
Elfay Luiz Apollo, 1º secretário. 
 









 

 

Ata # 13 - 14 de abril de 1975 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 14/04/1975, às 20,10 horas, o Presidente da DE da USE dá início à reunião, proferindo a 
prece. Realizou-se em sua sede, à rua Maranhão, 404, comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença. 1 – Foram apresentadas justificativas para a ausência à reunião, 
do 2º Secretário e do Diretor do Departamento de Assistência Social da DE da USE. O primeiro 
coordenando a Semana do Livro Espírita da 5ª. UDE, da qual é Presidente; o segundo 
proferindo a palestra de abertura realizada nessa oportunidade. 2 – foi lida a ata da reunião 
anterior, que foi aprovada com a seguinte retificação: “onde se lê UME de Jaboticabal, leia-se 
UME de Araraquara. 3 – Correspondência recebida: a) Carta da UME de Bauru, de 19/03/1975, 
levantando a questão sobre a edição de livros espíritas e apresentando sugestão a respeito; 
b) Boletim Informativo da UME de Araçatuba, de abril de 1975; c) Convite do Grupo Espírita 
Paulo Araújo, para inauguração de sua sede própria, dia 19/04/1975; d) Cópia da ata da UME 
de São Roque, de 12/01/1975; e) Carta da Federação Espírita Brasileira, datada de 
25/03/1975, informando sobre a nova data da Reunião dos Presidentes de Entidades Espíritas 
Federativas Estaduais, em Brasília, que será nos dias 19 a 21 de abril corrente; f) Convite da 
4ª UDE para o 2º Encontro de Dirigentes Espíritas – 1975, a realizar-se em 26/04/1975. 4 – Foi 
feita a leitura do parecer da USE sobre o temário da Reunião em Brasília, pela Diretora do 
Departamento de Educação da USE, coordenadora da redação do mesmo. Foram sugeridas 
algumas alterações na redação final e desta aprovada a emissão de cópias para serem 
entregues aos participantes da referida reunião. 5 – Foi aprovado que a delegação da USE na 
reunião de Brasília, coordenada pelo Presidente da DE, apresentasse como sugestão, o 
seguinte temário para ser encaminhado pelos Conselhos Zonais no ano de 1975 a 1977: “O 
fortalecimento do Centro Espírita para atender suas finalidades”. 6 – O Presidente da DE 
apresentou um projeto de Plano de Trabalho, que intitulou “Mensagem aos Centros 
Espíritas”, tendo distribuído uma cópia aos membros presentes, e solicitando destes que o 
analisassem, apresentando suas impressões e sugestões na próxima reunião da DE da USE. 7 
– O Primeiro Tesoureiro apresentou o impresso “Cartão-proposta do Quadro de Sócios 
Mantenedores da USE, esclarecendo seu preenchimento e tendo distribuído mais alguns 
exemplares para que os membros da DE cogitassem de outros sócios no círculo de suas 
amizades. 8 – Departamento de Mocidade – seu diretor informou que as 4 confraternizações 
realizadas recentemente apresentaram bons resultados, tendo recebido alguns relatórios, a 
respeito do que dará mais detalhes na próxima reunião. 9 – Campanha Comece pelo Começo 
– 2ª etapa – informou o coordenador da Campanha, Diretor do Departamento de Relações 
Públicas da DE, que já foi comprado o papel para os impressos. Entretanto, apenas 10 CREs 
fizeram seus pedidos, o que não permitiu ainda marcar a data do início da Campanha. 10 – Às 
24,10 horas, o Presidente da DE encerra a reunião, tendo proferido a prece o confrade Merhy 
Seba. E desta reunião lavramos a presente ata que segue assinada na forma de praxe. 
 
 
Elfay Luiz Apollo – 1º Secretário da DE 
Nestor João Masotti – presidente. 
 
 
 











 

 

Ata # 14 - 28 de abril de 1975 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos 28 dias do mês de abril de 1975, em sua sede à Rua Maranhão, 404, com a presença dos 
seus membros que assinaram o respectivo livro de presença, reuniu-se a Diretoria Executiva 
da USE. Às 20,15 horas, o seu Presidente deu por iniciada a reunião, após ter sido proferida a 
prece de abertura. Justificaram suas ausências os companheiros Elfay Luiz Appollo, por se 
achar em viagem a serviço e José Pereira Gonçalves, por se achar enfermo. Procedeu-se à 
leitura da ata (anterior) da reunião anterior que foi aprovada. Expediente: Carta da Federação 
Espírita do Estado de Mato Grosso, acusando o recebimento do trabalho da USE, relativo às 
Mocidades; Carta da Federação Espírita Paraibana, comunicando a posse da sua nova 
Diretoria e Comissão de Contas; Carta da Federação Espírita Portuguesa, convidando a USE 
para as comemorações em homenagem ao Tte. Izidoro Duarte Simões, antigo Presidente do 
C.E. Perdão e Caridade e da mesma Federação. Com a palavra o Presidente Nestor João 
Masotti fez uma exposição dos trabalhos desenvolvidos por ocasião da reunião do Conselho 
Federativo Nacional, realizada no período de 19 a 21 de abril de 1975, em Brasília, à qual 
compareceu em companhia do companheiro Abel Glaser. Informou que distribuiu aos 
representantes de todas as Federações presentes, em número de vinte, o trabalho aprovado 
pela DE da USE relativo às Mocidades, cuja leitura foi por ele procedida. Em seus 
pronunciamentos, os diversos representantes tiveram a oportunidade de se manifestar 
favoravelmente às Mocidades. Com relação ao trabalho apresentado por São Paulo, o sr. 
Armando de Oliveira Assis, Presidente da Federação Espírita Brasileira, manifestou-se 
considerando-o bom e sugerindo que o mesmo fosse apreciado em outra oportunidade, com 
o que os presentes concordaram. Foi aprovada por todos os presentes uma conclusão 
favorável às Mocidades, o que se deu num ambiente de grande emoção e alegria provocando, 
no momento, um movimento espontâneo de confraternização. Da comissão que redigiu a 
Conclusão participou um representante da FEB. Para as próximas reuniões zonais foi aprovado 
o tema “Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas finalidades”. As 
próximas reuniões zonais deverão realizar-se nas seguintes datas: 1ª Zona – Fortaleza, 3 de 
março ou em outubro de 1975; 2ª Zona – Natal, na chamada Semana Santa de 1976; 3ª Zona 
– Belo Horizonte, no segundo semestre de 1976; 4ª Zona – Rio de Janeiro, na chamada Semana 
Santa de 1977 e, a reunião plenária, em Brasília, no segundo semestre de 1977, nos dias 2 ou 
15 de novembro de 1977. Com a palavra o 1º Tesoureiro, sr. Carlos Dias, prestou informações 
relativas ao seu setor e sobre a campanha para ampliação do quadro de mantenedores da 
SUE. Confirmou sua informação anterior de que estão disponíveis 6 (seis) coleções completas 
do jornal Unificação, esperando poder completar mais 9 (nove) coleções, dentro de mais 
algum tempo. Os presentes autorizaram os srs. Presidente, 1º Tesoureiro e Secretário Geral a 
tomarem as providências necessárias à aquisição de móveis e arquivos. Por sugestão do 
companheiro Antonio Schiliró foi aprovado que a DE solicite aos seus órgãos uma relação 
atualizada de “oradores espíritas” e que se informe à UME de Bauru que, de momento, não 
sabemos de ninguém em condições imediatas de disponibilidade de tempo para dar o Curso 
de Administração que nos solicitaram. O sr. Flávio Pereira do Vale que está de posse de um 
trabalho elaborado pelo companheiro Aloysio Palhares manteve contato com o mesmo, que 
lhe prometeu forneceu cópia do referido trabalho com as atualizações que se fizerem 
necessárias. Assim, dentro de pouco tempo estaremos em condições de fornecer cópia aos 
companheiros de Bauru, com o que esperamos poder auxiliá-los em suas necessidades. O sr. 
Flávio ficou incumbido de prestar tais esclarecimentos aos companheiros de Bauru. Com 
referência ao trabalho elaborado pelo companheiro Nestor João Masotti, intitulado 



 

 

“Mensagem aos Centros Espíritas”, deliberou-se que na próxima reunião da DE, o mesmo será 
examinado em caráter final pelos demais membros da Diretoria que já estão de posse do 
mesmo. Nada mais havendo para tratar, o sr. Presidente deu a reunião por encerrada às 23 
horas, o que foi feito com uma prece. Para constar foi lavrada a presenta ata que vai assinada 
na forma de praxe. 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 











 

 

Ata # 15 - 12 de maio de 1975 
Diretoria Executiva 

 
O Presidente da DE da USE, às 20,10 hs. do dia 12 de maio de 1975, dá início à reunião, 
proferindo a prece. Foi realizada em sua sede, à Rua Maranhão, 404. Justificaram as ausências, 
por motivo de força maior, os irmãos da Diretoria Executiva José Pereira Gonçalves, Fabio 
Dutra e Carlos Dias. Foi lida e aprovada com as seguintes correções, a ata da reunião anterior: 
onde se lê José Gonçalves Pereira leia-se José Pereira Gonçalves; idem Izidoro Duarte Simões 
leia-se Izidoro Duarte Santos; idem o trabalho aprovado pela DE da USE, relativo às 
Mocidades, leia-se o trabalho aprovado pela DE da USE sobre seu pensamento acerca do 
temário analisado na Reunião dos Presidentes, em Brasília, proposto pela Federação Espírita 
Brasileira e intitulado “Diretrizes adotadas no tocante à transmissão de conhecimentos 
doutrinários”, matéria publicada no Reformador de março de 1975, págs. 16 e 17. Expediente: 
Foram recebidos: Boletim informativo da UME de Araçatuba de maio de 1975 e carta do 
Centro Espírita Ismênia de Jesus, da cidade de Santos, datada de 22 de abril de 1.975, 
remetendo seu Relatório Social de 1974. Mensagem aos Centros Espíritas - O Presidente da 
DE da USE apresentou os objetivos deste seu trabalho, solicitando pronunciamento dos 
presentes. Foi analisado detidamente, merecendo várias sugestões. Como a matéria é atual e 
de profundidade, reclamando estudos específicos para sua aplicação, foi resolvido que 
continuaria na pauta da próxima reunião da DE. Ordem do dia para a próxima reunião do CDE 
da USE em 08/06/1975. Foi analisada e votada a ordem do dia, cujas circulares de convocação 
serão encaminhadas aos CREs pela Secretaria Geral. Fichas de Registro de Oradores Espíritas   
para o Arquivo da DE da USE. O Secretário Geral da DE informou sobre a impressão de 
quinhentas fichas;  e aproveitará a remessa da circular de convocação da reunião do CDE para 
encaminhar algumas fichas aos CREs, a fim  de que sejam entregues pelos órgãos aos Oradores 
espíritas, retornando preenchidas logo que possível. Departamentos. 1 - Departamento de 
Mocidades da DE da USE - informou seu diretor que já expediu a convocação aos membros 
das quatro Regiões Seccionais, para a reunião de 25/05/75. Será realizada na sede da USE e o 
tema versará sobre comissões, conselhos executivos e regimento interno. Esclareceu que 
antes remeterá um diálogo com os quatro assessores para preparar a matéria da reunião. Os 
Diretores dos demais departamentos presentes informaram que os trabalhos dos mesmos 
continuam normalmente, e que de momento não havia nada a registrar. Às 23,20 hs. o 
Presidente encaminhou a reunião para o encerramento, proferindo a prece o confrade Attílio 
Campanini. E para constar lavramos a presente ata, que segue assinada na forma de praxe. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, 1º secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 









 

 

Ata # 16 - 26 de maio de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 26 de maio de 1975, às 20,15 hs. o Presidente da DE da USE inicia a reunião em sua sede 
social à rua Maranhão, 404, comparecendo o membros que assinaram o livro de presença. 
Expediente: a) foi lida a ata da reunião anterior, sendo aprovada com a retificação do nome 
de José Gonçalves Pereira; b) O Secretário Geral da DE da USE entregou aos membros 
presentes a circular de convocação da próxima reunião do CDE em 08/06/1975. Igualmente o 
convite para a 2a palestra do ciclo da 1a Reciclagem sobre Comunicação, organizado pelo 
Departamento de Comunicação do CME, que será realizada no dia 07-06-75 e proferida pelo 
publicitário sr. Otávio Florisbal. Mensagem aos Centros Espíritas - O Diretor do Departamento 
de Doutrina da DE da USE apresentou uma colaboração, como outros membros apresentaram 
também suas contribuições. A respeito, foi aprovado que o trabalho terá como título “Carta 
aos Centros Espíritas” e como referência “adequação ao Centro Espírita para melhor 
atendimento de suas finalidades”. Será encaminhado aos CREs e CME para que seja estudado, 
devendo eventuais sugestões serem remetidas à DE dentro de 60 dias, para que disponha de 
30 dias para redação final, a fim de que se possibilite sua aprovação na reunião do CDE em 
setembro de 1975. A redação preliminar do trabalho será feita pelo Presidente e o Diretor do 
Departamento de Doutrina da DE, aproveitando os subsídios recolhidos. Carta da Indústria 
Gráfica e Editora Motta Ltda., de 26-05-1975 sobre impressão do Jornal Unificação, dirigida à 
DE da USE. Foi entregue em reunião pelo confrade Leonel Motta a citada carta, informando 
que a partir de junho não usarão o sistema tipográfico para a impressão, inclusive do Jornal 
Unificação como vem sendo feito. Mudarão para o sistema offset, que apresenta várias 
vantagens, principalmente melhorando virtualmente a apresentação. O preço para 6.000 
jornais, custaria cerca de Cr$ 5.800,00, ao passo que pela impressão tipográfica, com os 
reajustes inadiáveis o custo passaria para Cr$ 3.750,00, em ambos os casos a USE fornecendo 
o papel. Foi aprovado que o assunto seria encaminhado à Tesouraria, Departamentos de 
Divulgação e Relações Públicas, para apreciação, devendo ser votado na próxima reunião da 
DE. Conselho de Redação do Jornal Unificação. O Secretário Geral da DE da USE sugeriu que 
fossem encontrados novos colaboradores para integrarem este Conselho uma vez que os 
atuais estão inoperantes. A sugestão foi aceita e o assunto será encaminhado ao Diretor de 
Divulgação para as providências. Campanha Comece pelo Começo. O Coordenador da 
Campanha, em nome do Departamento de Divulgação da DE informará na próxima reunião 
do CDE o seguinte: que não pode ser iniciado em março ou abril, porque não houve suporte 
financeiro em tempo hábil e alguns CREs manifestaram-se em atraso. Será proposto que no 
interior do Estado a Campanha tenha início mais em setembro ou outubro de 1975, ou mesmo 
em março de 1976, ou em data a critério dos órgãos, mas que seja feita uma divulgação e 
programação antecipadas, para atingir plenamente suas finalidades. Departamento de 
Assistência Social da DE da USE. Seu diretor informou que deverá manter uma entrevista com 
o Secretário de Promoção Social do Estado, quando procurará abordar a questão das 
exigências estatutárias impostas às entidades de assistência social , inclusive espíritas. Deverá 
seguir-se uma 2a reunião para a qual solicitou a presença do Presidente da DE da USE. 
Departamento de Evangelização da Criança da DE da USE. Seu diretor comunicou que não foi 
possível programar o Curso de Evangelizadores para o próximo mês de julho na Região 
Nordeste (Noroeste) devendo continuar com o atendimento à Região do Vale do Paraíba, 
conforme vem acontecendo. Departamento Jurídico da DE da USE. Seu Diretor falou sobre o 
trabalho desenvolvido por Aluízio Palhares, da FEESP, “Administração Religiosa”, e da 
possibilidade de aproveitá-lo para a orientação aos Centros Espíritas. Após apreciação ficou 
aprovado que deverá protelar-se a recomendação e indicação do mesmo, para depois de 



 

 

analisados todos os seus aspectos. Departamento de Mocidades da DE da USE. Informou seu 
Diretor sobre a 34a Reunião Geral do Departamento realizada das 9 às 13h30 do dia 25/05/75, 
na sede da USE, o qual apresentou excelente resultado. Da mesma foi encaminhado ao 
Secretário Geral da DE, para arquivo e eventual consulta, um relatório-ata dos 10 itens da 
pauta. Às 23,45 hs. foi encerrada a reunião, proferindo a prece o confrade Fabio Dutra, e para 
constar lavramos a presente ata, que segue assinada na forma de praxe. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, 1o Secretário 
Nestor João Masotti, Presidente. 
 











 

 

Ata # 17 - 09 de junho de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 9 de Junho de 1975, às 20.00 horas, feita a prece, o Presidente da DE deu início à reunião. 
Compareceram os membros que assinaram o livro de presença e realizou-se em sua sede, à 
Rua Maranhão, 404. Apreciação da Reunião do CDE de 8-6-1975. A impressão de todos foi a 
de que apresentou um bom resultado, salientando-se, porém, a duração excessiva das últimas 
reuniões. Jornal Unificação – impressão em OFF – SET. Foram realizados os primeiros 
orçamentos fornecidos, ficando aprovada a comissão composta pelos companheiros Nestor 
João Masotti, Paulo Alves de Godoy, Carlos Dias e Merhy Seba, para dar continuidade à 
tomada de custos e resolver sobre a implantação ou não do processo de impressão OFF – SET. 
Aprovação da Ata da Reunião anterior. Por ter se atrasado, a leitura da ata foi feita pelo 1º  
Secretário, esta abertura da reunião, sendo a mesma aprovada. Trabalho de orientação 
Jurídica aos Centros Espíritas. O Diretor do Departamento Jurídico da DE da USE comunicou 
que dentro de 60 dias deverá concluir o trabalho de orientação às Entidades Espíritas, para 
atender à solicitação dos Órgãos da USE, como a do 4º CRE – Taubaté. Aprovação da Súmula 
da ata da 155ª Reunião do CDE, para publicar no jornal Unificação. Foi aprovada a redação, 
sendo encaminhada ao Jornal Unificação. Tesouraria. Já estão preenchidos os formulários dos 
2/3, dois terços, e do Imposto de Renda da USE, sendo entregues às Repartições competentes. 
Secretaria Geral. Foi feito um levantamento da presença dos representantes dos Órgãos nas 
reuniões do CDE, nos últimos 2 anos, mostrando-se expressiva falta de alguns. Foi aprovado 
enviar carta aos órgãos ausentes, ressaltando a importância dos mesmos nas reuniões; e 
estabelecer contato entre a DE e esses órgãos através de cartas para que haja mais ligação e 
aproximação com os mesmos As 22,10 hs. A reunião foi encerrada, feita a prece pelo confrade 
Flávio Pereira do Vale, da qual lavramos a presente ata, que segue assinada na forma de praxe. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 







 

 

Ata # 18 - 23 de junho de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 23 de junho de 1975, às 20,00 hs. feita a prece, o Presidente da DE dá início à reunião, que 
se realiza em sua sede, à Rua Maranhão, 404. Compareceram os membros que assinaram o 
livro de presença. Foram justificadas as ausências dos membros Fábio Dutra, Attílio Campanini 
e dr. Luiz Monteiro de Barros. A irmã dra. Marília Pelegrino Loureiro também apresentou 
justificativa para sua ausência nas duas últimas reuniões. Na viagem que empreendeu à cidade 
de Osvaldo Cruz visitou a sede da UME local, sendo portadora das recomendações daqueles 
confrades aos membros da DE. 1 – Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 2 – Expediente: 
a) recebida uma ficha de inscrição do encontro sobre “Treinamento de Técnicas de Trabalho”, 
que será realizado nos dias 28 e 29 de junho corrente, pela UME de Cachoeira Paulista, 
tratando-se de atividade do Calendário Anual do 17º CRE. b) Carta-circular datada de 15/6/75, 
da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, acompanhada do temário do programa do 
“Seminário Espírita Sobre Assuntos Mediúnicos”, convidando a USE para este conclave que será 
realizado nos dias 12 e 13 de julho p. vindouro. Diz a missiva que em nome daquela Federação 
deveria ser apresentado na Reunião de Brasília, de 19 a 21 de abril, no CFN da Federação 
Espírita Brasileira, o temário objeto do Seminário em questão, para ser analisado nas próximas 
Reuniões Zonais. Mas deixou de ser feito por achar oportuno o tema apresentado pela USE, 
naquela reunião, “Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas 
finalidades”. O Presidente da DE cogitou da possibilidade da USE se fazer presente no referido 
Seminário. c) O Secretário Geral da DE informou que expediu cartas aos 8 CREs e às 4 UDEs que 
não compareceram à última reunião do CDE, encaminhando aos mesmos o trabalho “Carta aos 
Centros Espíritas”. 3 – Departamento de Assistência Social – Informou seu Diretor que 
continuam os contatos com o titular da Secretaria de Promoção Social, o qual tem 
demonstrado interesse e admiração pelas Obras Assistenciais Espíritas, prometendo atender 
suas pretensões, como espera continuar contando com o trabalho eficiente dos mesmos, 
principalmente no atendimento dos problemas de sua Secretaria ligados à criança e ao jovem 
circunciados. A respeito do assunto referente às exigências estatutárias foi deliberado que seria 
revista a Comissão de Cinco Membros, aprovada em Reunião do CDE. Esclareceu ainda o 
confrade José Gonçalves Pereira sobre a carta que o Médium Francisco Cândido Xavier 
endereçou aos Diretores da Comunhão Espírita Cristã, de Uberaba, Minas Gerais, explicando 
os motivos de seu afastamento das atividades da mesma, ressaltando sua estafa física, devido 
ao precário estado de saúde em que se encontra, como sua idade avançada. Chico Xavier 
enviou algumas cópias, para encaminhamento às Entidades Espíritas credenciadas, inclusive à 
USE, para o devido esclarecimento. A cópia da citada carta foi lida na reunião, e aprovado que 
seria publicada no jornal Unificação. A propósito também foi destacada a reportagem do Prof. 
José Herculano Pires na edição de 10 de junho, do Diário de São Paulo, onde expõe de maneira 
muito feliz o caso, deixando bastante claro o perfil espírita-cristão e humano do querido 
Médium Espírita. 4) – Departamento de Mocidades – Seu Diretor informou que a respeito das 
dúvidas quanto à maneira de convocação das reuniões da Mocidade, segundo a carta do 11º 
CRE – São José do Rio Preto, o assunto foi esclarecido pela carta que o DM da DE encaminhou 
àquele CRE, em data de 12/6/1975. 5) - Departamento de Divulgação O Coordenador da 
“Campanha Comece pelo Começo” informou que o folheto além das sínteses sobre as seis 
obras básicas da Codificação foi enriquecido com uma pequena biografia de Allan Kardec, e, 
que todo o material estará à disposição dos órgãos dia 30 de julho de 1975. 6) – Tesouraria – 
O 1º Tesoureiro informou que a edição maio/junho do jornal Unificação sairá atrasada apesar 
da junção dos dois meses, e que a edição de julho também sairá com atraso. O Presidente da 
DE informou a respeito, que na reunião de sábado passado a comissão encarregada tratou do 



 

 

assunto ficando deliberado que o confrade Merhy Seba vai colaborar com o confrade Paulo 
Alves de Godoy, como primeira providência no encaminhamento das tarefas, a fim de colocar 
o jornal Unificação dentro da atualização programada. Às 21,50 hs. foi encerrada a reunião, 
proferindo a prece o confrade Abel Glaser. Para constar lavramos a presente ata, que segue 
assinada na forma de praxe. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 











 

 

Ata # 19 - 14 de julho de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 14 de julho de 1975, às 20,10 horas, proferida a prece, o Presidente da DE dá início à 
reunião, realizada em sua sede, à Rua Maranhão, 404, comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença. Foram justificadas as ausências dos confrades Abel Glaser, Fábio 
Dutra e Antonio Lopes Abreu Júnior. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 1 – 
Expediente: Recebidos os boletins de junho e julho da UME de Araçatuba; Carta do Centro 
Espírita Francisco de Paula Victor, da cidade de Tapiratiba, solicitando cópia do Estatuto da USE; 
Carta do Lar Allan Kardec, de São José do Rio Preto, solicitando declaração da USE, abrindo mão 
da redação do Artigo XXXVII de seu Estatuto. Foi encaminhada ao Departamento Jurídico, para 
apreciação e resposta. Material informativo sobre o Encontro Regional do 12ª CRE – Araçatuba, 
dia 6/7/1975, abordando os temas: “Organização e funcionamento das Aulas de Evangelização 
da Infância” e “Mediunismo e Mediunidade segundo o Espiritismo”; Circular sobre a VI 
COMELESP a realizar-se nos dias 15 a 18 de abril de 1976, em Sorocaba, dando a nominata da 
Comissão Executiva; Ofício do Secretário do Gabinete do sr. Prefeito do Município de São 
Bernardo do Campo, datado de 13/6/1975, informando que deram a uma de suas ruas o nome 
do confrade dr. Eurípedes de Castro, desencarnado o ano passado. A assinatura do respectivo 
decreto, para cujo ato a USE foi convidada, verificou-se às 17 horas do dia 20 de junho p. 
passado, no Gabinete do sr. Prefeito. O ofício será respondido, justificando-se o não 
comparecimento do representante da USE, porque o mesmo foi recebido com atraso. 
Deliberou-se também que o jornal Unificação noticie o acontecimento. 2 – Reunião do 
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira dia 5/7/1975, na sede da FEB, no 
Rio de Janeiro. O Presidente da DE informou sobre os assuntos tratados na reunião, à qual 
compareceu, e dentre os mesmos destacamos os seguintes: O CFN ratificou as datas de suas 
reuniões para os primeiros sábados dos meses de novembro, março e julho, isto é, de quatro 
em quatro meses. Ao prestar informações sobre as atividades da USE, falando sobre o trabalho 
“Carta aos Centros Espíritas – Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas 
finalidades”, tendo em mãos a minuta, leu-a para os representantes presentes. O trabalho foi 
unanimemente aceito e o próprio Presidente da Federação Espírita Brasileira, dr. Armando de 
Oliveira Assis, sugeriu sua aprovação para ser tema de estudo na 1ª Zonal do Norte, a realizar-
se em Fortaleza, nos dias 3 a 5 de outubro próximo vindouro. Para deixar clara a posição da DE, 
o Presidente Nestor João Masotti explicou que se tratava de uma minuta em fase de análise e 
estudo por parte dos órgãos da USE, sujeita a possíveis alterações em sua redação final, na 
reunião do CDE, em 14/9/1975. Foi deliberado a respeito, que o Presidente da DE escrevesse 
ao Presidente da FEB, esclarecendo devidamente o assunto, embora nada houvesse em 
contrário, porque aliás, o tema em si já foi aprovado na Reunião dos Presidentes das Entidades 
Federativas Estaduais, em Brasília, nos dias 19 a 21 de abril passado, como matéria de Estudo 
para as quatro Zonais. 3 – Departamento de Assistência Social – seu Diretor informou que vai 
sugerir ao Conselho Metropolitano Espírita, que seus membros que se interessarem, façam o 
Curso de Preparação de Voluntários de Assistência Social. O confrade José Gonçalves Pereira 
comunicou que dia 4 do corrente participou da Reunião de inauguração do Grupo Espírita da 
Prece, localizado em bairro humilde de Uberaba, entidade em que o médium Francisco Cândido 
Xavier dará continuidade às suas tarefas mediúnicas, agora já mais recuperado fisicamente, 
onde em ambiente de menos intensidade de atendimento ao público, poderá atender o 
trabalho que ainda aguarda seu concurso no campo da psicografia de obras de mais 
profundidade doutrinária. 4 – Departamento de Divulgação – O confrade Merhy Seba 
apresentou o novo cartaz da “Campanha Comece pelo Começo”, que agradou a todos, e 
reiterou a informação de que todo o material estará à disposição dos órgãos a partir de 30 de 



 

 

julho corrente. Às 22,30 horas, feita a prece pelo confrade Antonio Schiliró, a reunião foi 
encerrada, da qual lavrou-se a presenta ata, que assinada na forma de praxe. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 











 

 

Ata # 20 - 28 de julho de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 28 de julho de 1975, às 20,10 horas, feita a prece, o Presidente da DE dá início à reunião, 
realizada em sua sede, à Rua Maranhão, 404,  comparecendo os membros que assinaram o 
livro de presença. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 1 – Expediente: Recebimento 
de Correspondência: Carta datada de 30/07/75 da Comissão Executiva do 1º Seminário de 
Cultura Espírita de Marília, promoção da Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha e 
Hospital Espírita de Marília, a realizar-se no período de 14 a 17 de novembro próximo 
vindouro, convidando a USE e remetendo o material de organização e divulgação do conclave; 
Carta datada de 10/07/75, do sr. Deodato Cypriano Pinto, solicitando exemplares de 
publicações e mensagens espíritas, para distribuir na área do Mobral sediada na cidade de 
Cruzeiro, da qual é supervisor; Convites programas da XXII Semana Espírita de Taubaté com 
realização no feriado de 26 de julho a 2 de agosto; Boletim do Sine – Serviço de Informação 
Espírita, de julho de 1975, órgão da Federação Espírita Catarinense; Carta datada 18/07/1975, 
do sr. Pedro Antonio Valvano, oferecendo sugestão para a “Carta aos Centros Espíritas”; 
Convite do Centro Espírita União, para a tarde de autógrafos de Chico Xavier, do mais recente 
livro de André Luiz, que será realizada em 02/08/1975 no Clube de Regatas Tietê, nesta 
Capital; Carta da Secretaria Geral da DE da USE, datada de 17/07/1975, solicitando à FEESP a 
sala para a reunião do CDE dia 14/09/1975. 2 – Departamentos – Divulgação – Foram 
apresentados e aprovados os novos textos do folheto da “Campanha Comece pelo Começo”, 
sendo sugerido pelo confrade Abel Glaser, que fossem lidos, nos Centros Espíritas, ao serem 
distribuídos. Mocidades – informou seu Diretor que o 8º Curso de Dirigentes de Mocidades, 
realizado em Araçatuba no feriado de 19 a 25 de julho corrente apresentou bom rendimento, 
tendo participado 35 inscritos. O 9º Curso deverá ser realizado na cidade de São José do Rio 
Preto, já estando em andamento o contato com o 11º CRE. Solicitou que o livro “O Espiritismo 
em Araçatuba”, do confrade Antonio Cesar Perri de Carvalho fosse divulgado no jornal 
Unificação. E a respeito do Unificação informou “que tem procurado divulgá-lo entre os 
moços, recomendando sua assinatura na faixa jovem. 3 – Jornal Unificação – O 1º Tesoureiro 
da DE informou que faze ao aumento do custo do jornal, a edição de julho, e subsequentes, 
sairão com o preço de Cr$ 1,50 o exemplar, o que foi referendado pela DE. 4 – Conselho 
Metropolitano Espírita – informou seu representante, que a “Carta aos Centros Espíritas” está 
sendo analisada na área metropolitana, e que se houver alguma sugestão será comunicada à 
DE. Salientou que de um modo geral o assunto está sendo muito bem aceito, demonstrando 
a oportunidade do trabalho. Justificou sua ausência às reuniões anteriores da DE, por motivos 
de força maior. 5 – Secretaria Geral – O Secretário Geral solicitou aos Diretores de 
Departamentos que se possi1vel preparem material para a Reunião do CDE. Por outro lado, 
ponderou que no Estatuto da USE não consta a necessidade de apresentar-se relato1rios 
periódicos, e que o assunto deveria ser revisto pela DE. O Presidente da DE lembrou que, a 
seu ver, a principal finalidade das reuniões do CDE era a de estabelecer um clima de 
confraternização entre os órgãos da USE, para proporcionar maior motivação aos 
representantes, sobretudo nos que viajam grandes distâncias, e as tarefas de unificação se 
dinamizam. Para que isto aconteça a contribuição da DE é fundamental, inclusive transmitindo 
informações sobre as atividades de seus diversos setores. A propósito sugeriu que a DE fosse 
reunida também, nas demais segundas-feiras, e que após reuniões rápidas de apoio espiritual, 
os seus membros aplicassem o restante do tempo no desempenho de tarefas pra1ticas de 
seus setores e departamentos. O confrade Abel Glaser sugeriu que as súmulas das reuniões 
do CDE fossem elaboradas ao findá-los, e que, aprovadas pelos representantes, estes 
levassem cópias para suas áreas de ação, tendo em mãos, para divulgar, os assuntos em pauta. 



 

 

Às 22,45 horas a reunião foi encerrada, proferindo a prece o confrade Carlos Dias. E para 
constar, lavrou-se a presente ata, que segue assinada na forma de praxe. 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 











 

 

Ata # 21 – 11 de agosto de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 11 de agosto de 1975, às 20,20 hs., o Presidente da DE dá início à reunião, realizada em 
sua sede, à Rua Maranhão, 404, comparecendo os membros que assinaram o livro de 
presença. O confrade Dr. Luiz Monteiro de Barros justificou sua ausência à reunião anterior. 
Feita a prece foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente. Correspondência. 
Recebida carta do confrade Ademar Previdello, informando sobre o desencarne do confrade 
João Durval Previdello e seu filhinho, vitimados em acidente ocorrido com seu automóvel, dia 
1º de agosto corrente, na cidade de Campo Grande – Mato Grosso, quando em férias com a 
família. Enviou também dados biográficos do companheiro Durval, solicitando notícias no 
jornal Unificação, o que foi aprovado pela DE, para que fique registrado o excelente trabalho 
que vinha sendo realizado no Movimento Espírita de Bauru e 8º CRE, do qual era o atual 
Presidente. Deixa, o operoso e estimado trabalhador Espírita, uma imensa lacuna nas 
atividades da USE e uma grande saudade entre seus companheiros de ideal; carta da FEESP, 
de 28/7/75, concedendo o local para a realização da próxima reunião do CDE; cartas da Liga 
Espírita do Estado de São Paulo e UME de Taquaritinga enviando sugestões sobre a "Carta aos 
Centros Espíritas”; carta do confrade Osvaldo Jayme de Almeida, solicitando os endereços dos 
Centros Espíritas nas cidades de Registro, Jacupiranga e Pariquera-Açu, a fim de visitá-los. A 
Secretaria Geral da DE respondeu-lhe, sugerindo que se dirigisse ao CRE de Santos, ao qual 
estão ligadas aquelas cidades. 2) – O confrade Carlos Dias apresentou a documentação do 
Grupo Espírita Batuíra, sobre as exigências legais quanto às atividades de assistência social, 
assunto que vem sendo tratado pela USE. A propósito foi aprovada a recomposição da 
Comissão que trata do assunto, incluindo-se na mesma mais os confrades Nestor João Masotti 
e dr. Flávio Pereira do Valle, Presidente e Diretor do Departamento Jurídico da USE, devendo 
permanecer também o confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, o que deverá ser submetido ao 
referendum do CDE na próxima reunião. 3) – O representante do CME informou que o seu 
Departamento de Difusão conta com dois programas radiofônicos, na Rádio Difusora de 
Guarulhos, um sábado às 18,00 horas e domingos às 13,10 horas., e que devido à extensão 
das tarefas permanecerá só com o programa do sábado. Assim, ofereceu o outro espaço a DE. 
Foi deliberado, porém, que a DE não poderia aceitar a tarefa devido seus encargos, sugerindo-
se que o CME oferecesse o espaço a outra entidade espírita que o pudesse aproveitar, por se 
tratar, realmente, de ótima oportunidade para a divulgação espírita. 4) – Ordem do Dia da 
Reunião do CDE, de 14-9-1975. A mesma foi elaborada e aprovada, devendo ser 
encaminhadas, pela Secretaria Geral, as respectivas circulares. 5) – Foi deliberado que a DE 
realizasse, às segundas-feiras extras, reuniões de sustentação espiritual, de prece e vibrações, 
com os membros que pudessem delas participarem, estabelecendo entre os mesmos 
encontros mais frequentes, para o encaminhamento e realização das tarefas dos diversos 
setores e departamentos, aproveitando o tempo a seguir disponível. 6) – Departamento de 
Doutrina – O confrade Dr. Luiz Monteiro de Barros ponderou novamente que o critério da FEB 
continua o mesmo com relação ao processo das deliberações dos temários em estudo pelas 
Entidades Federativas Estaduais, permanecendo sempre com seu ponto de vista, quando os 
deveria divulgar na rede nacional; não dando, inclusive, divulgação na Revista O Reformador, 
como aconteceu com o trabalho apresentado pela USE, do qual até hoje não fez referência. 
Salientou assim, que nos contatos com a FEB, a USE deveria destacar sempre a necessidade 
de um critério coerente com o Movimento Espírita Nacional, aproveitando e divulgando o 
trabalho e as experiências dos Estados, principalmente daqueles de maior atividade. As 23,20 
horas o Presidente encerrou a reunião tendo proferido a prece o confrade Attílio Campanini 
e para constar lavramos a presente ata, assinada na forma de praxe. 



 

 

 
Elphay Luiz Appollo – secretário 
Nestor João Masotti – presidente. 
 











 

 

Ata # 22 - 25 de agosto de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 25 de agosto de 1975, às 20,10 hs., o Presidente da DE dá início à reunião, proferindo a 
prece. Foi realizada em sua sede, comparecendo os membros que assinaram o livro de 
presença. O Confrade Fábio Dutra solicitou fosse justificada sua ausência bem como às 
próximas reuniões, pois, em razão de compromissos profissionais estará ausente de São Paulo 
durante 2 meses. 1 - Foi lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 2- Expediente: Carta da 9ª 
UDE de 28-07-75, concordando com os termos da “Carta aos Centros Espíritas”; convite-
programa da UME de Niterói, das atividades doutrinárias que realizará no período de 18 a 24 
de agosto de corrente; boletim informativo da UME de Araçatuba de agosto de 1975; convite 
da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém para as comemorações do 59º aniversário de sua 
fundação, às 20 h de 30 de agosto corrente em sua sede à Rua São Leopoldo, nº 728. Foi 
deliberado que a DE se fará representar pelo confrade Merhy Seba; carta do CME, de 18 de 
agosto corrente, apresentando a sugestão de 50% às UDEs e UMEs, 25% ao CME e CREs e 25% 
à DE, os percentuais das necessidades dos Centros Espíritas adesos e fixando a importância de 
CR$ 10,00 o teto máximo para a mensalidade, assunto em pauta na próxima reunião do CDE. 
3- Carta ao Centros Espíritas – A 4ª UDE, 11ª CRE, Liga Espírita do Estado de São Paulo e o 
confrade Pedro Antônio Valveno escreveu enviando sugestões para a redação final da “Carta 
aos Centros Espíritas”, e a 2ª, 9ª, 18ª, CME, UME de Marília e 12ª CRE, concordando com o 
texto original. O assunto foi muito bem aceito pelos órgãos e Centros da Capital, segundo 
informação do representante do CME, o que dá ensejo à DE, de cogitar de ministrar curso de 
orientação para que os integrantes dos órgãos possam orientar e assistir os Centros Espíritas, 
dando continuidade ao programa iniciado com a “Carta ao Centros Espíritas”. 4 - Dados 
cadastrais e súmula das cartas do CDE – Foi deliberado que fosse apresentada proposta ao CDE, 
em sua próxima reunião, no sentido de que ao DE da USE, através de sua Secretaria Geral, 
quando necessitar de dados gerais e outros, solicitá-los diretamente às UMEs e UDEs, bem 
como enviar cópias das súmulas das atas do CDE ou outros trabalhos de interesse dos órgãos, 
e destes, enviando cópias ao CME e CREs, para que efetue a coordenação necessária. 5 - 
Pesquisa no jornal Unificação – O confrade Antonio Abreu informou que a pesquisa está quase 
concluída, onde está colhendo material valioso também para o Departamento de Assistência 
Social e Educação, que será aproveitado igualmente pelo Instituto Espírita de Educação. 6 - 
Departamento de Assistência Social – O seu Diretor informou que a Secretaria de Justiça do 
Estado está interessada em prestar melhor atendimento ao detento e ao ex-detento, e espera 
contar com a colaboração humana das entidades religiosas, de classe, clubes de serviço, além 
dos recursos do Estado, e que nas reuniões que estão sendo realizadas a USE será representada 
por ele, e pelo presidente da DE. Para tratar do assunto foi formada uma comissão composta 
pelos Confrades José Gonçalves Pereira, Nestor João Masotti e Antonio Schiliró. O confrade 
Gonçalves deverá manter contato também com os confrades da 9ª UDE que realizou um 
trabalho junto aos detentos, a fim de colher informações e subsídios. 7- Departamento de 
Divulgação – O Coordenador da Campanha Comece pelo Começo informou que os folhetos e 
os cartazes estão prontos e que apresentaram um custo unitário bastante reduzido, devendo 
satisfazer aos órgãos, como deverá estimular a realização de outras campanhas, constituindo-
se assim numa excelente experiência. Aproveitou para, em nome do CME, entregar os convites 
aos membros do DE, referentes à realização da 3ª palestra da 1ª Reciclagem de Comunicação 
que será realizada dia 6 de setembro próximo, às 20 hs., na Sociedade de Estudos Espíritas 3 
de outubro, com o tema “O jornal na era da comunicação de massa”, e tendo por conferencista 
o competente jornalista o sr. Fernando Asprino. Encareceu a presença de todos. As palestras 
estão sendo gravadas e podem ser emprestadas as fitas aos interessados. 8 - Departamento de 



 

 

Mocidades – Informou seu Diretor que recebeu o material complementar do 8º curso de 
Orientadores de Mocidades, realizado em Araçatuba, sendo recebidas mensagens de Caibar 
Schutel e Maria Dolores, de considerações profundas e oportunas. A próxima reunião geral do 
DM será dia 31 de agosto, na cidade de São José do Rio Preto, à qual deverá comparecer. Às 
22,40 hs. foi encerrada a reunião, tendo proferido a prece o confrade Merhy Seba, e para 
constar lavramos a presente ata, que segue assinada na forma de praxe. 
 
Elphay Luiz Appollo 
 
Retificação: na 56ª linha desta ata, onde consta “bem como enviar cópias” acrescente-se e leia-
se “também enviar cópias”. E na 60ª linha acrescente-se: “e sugerir que os Representantes dos 
CREs se façam acompanhar de elementos integrados às UMEs de suas respectivas regiões, 
propiciando aos mesmos um contato mais direto com o Conselho Deliberativo Estadual, o que 
também constará de proposta”. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 













 

 

Ata # 23 - 08 de setembro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 08 de setembro de 1975, às 20,20 horas, o Presidente da DE 
dá início à reunião, proferindo a prece. Realizou-se em sua sede 
à Rua Maranhão, 404, comparecendo os membros que assinaram o 
livro de presença. O confrade Carlos Dias solicitou que fosse 
justificada sua ausência a esta e à reunião anterior, por motivo 
de saúde de sua esposa. A ata da reunião anterior foi aprovada 
com a retificação acima registrada. 1-Expediente: Recebido o 
boletim informativo do mês de setembro em 1975, da UME de 
Araçatuba; cópias das atas das reuniões da UME de São Roque, de 
fevereiro a maio de 1975; convite e cartaz da UME de Presidente 
Prudente e Grupo de Divulgação Esperança do 1º Mês de 
Confraternização Espírita de Presidente Prudente, constando de 
palestras no período de 6 de setembro a 5 de outubro, às 20 
horas, conforme consta do cartaz enviado; resumo da reunião do 
Departamento de Doutrina do CME, realizada dia 21/08/75 na sede 
da USE; carta do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de 
Presidente Wenceslau, respondendo à consulta da Secretaria Geral 
da DE sobre dados cadastrais. 2-Carta aos Centros Espíritas: foi 
deliberado que os confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e Nestor 
João Masotti redigirão o texto final da minuta da “Carta aos 
Centros Espíritas”, face às sugestões recebidas, mas tratando-
se de pequenas alterações, inserções, a fim de que seja submetida 
à aprovação do CDE, em sua próxima reunião. É oportuno registrar 
que o assunto movimentou de um modo geral a atenção e opinião da 
USE, deixando observar a necessidade de dinamizar as tarefas 
básicas que visam melhor adequar o centro espírita para o melhor 
atendimento de suas finalidades. A propósito, o confrade Abel 
Glaser sugeriu que os Departamentos da DE poderiam organizar 
“Pastas Básicas”, com material de informação e orientação para 
os Órgãos e Centros interessados. Foi ventilado também que os 
Órgãos ou Entidades Espíritas que possuírem algum material ou 
experiência fosse encaminhado à DE para o devido aproveitamento. 
3-Departamento de Assistência Social: Informou seu Diretor que 
cogita reunir a comissão que trata do assunto referente às 
exigências estatutárias das Entidades Espíritas de Assistência 
Social, no próximo sábado, quando seria possível contar com a 
presença do confrade dr. Freitas Nobre. Disse que pretende contar 
também com o concurso do confrade Apolo Oliva Filho face à sua 
experiência e relacionamento com o assunto. Assim terá as 
informações necessárias, para transmitir aos interessados na 
próxima reunião do CDE. Falou novamente dos “Albergues” para os 
ex-presidiários, que a Secretaria da Justiça do Estado 
desenvolve no interior do Estado, experiência que, se aprovada, 
será adotada na Capital. Deverá visitar alguns destes Albergues, 
a fim de conhecer o trabalho e municiar-se de subsídios para 
transmitir às Entidades Espíritas que venham a colaborar neste 
trabalho. 4-Campanha Comece pelo Começo: o confrade Merhy Seba 
informou que na próxima reunião do CDE deverão ser entregues os 
folhetos e cartazes aos órgãos que constam da relação de pedidos, 



 

 

num total de 38.450 folhetos e 1.282 cartazes. A tiragem foi de 
50.000 e 2.000, respectivamente , saldo a maior à disposição dos 
Órgãos e Centros que ainda não pediram e também para os que 
quiserem aumentar as quantidades solicitadas anteriormente. 
Salientou novamente o baixo custo unitário, naturalmente, também 
em razão de trabalhos gratuitos, como o caso de Fotolitografia 
Unida, que forneceu os fotolitos e clichês graciosamente à qual 
será endereçada carta pela Secretaria Geral da DE, agradecendo 
a colaboração valiosa (cerca de Cr$ 5.000,00). Informou, 
igualmente, que os clichês para a divulgação da Campanha pelos 
jornais espíritas da Capital e Interior já foram encaminhados, 
conforme as cópias das cartas arquivadas. A reunião foi encerrada 
às 23,40 horas com a prece pela irmã Marília Peregrino Loureiro. 
E para constar lavramos a presente ata, que segue assinada 
devidamente. 
 
 
Elfay Luiz Appollo 
Luiz Monteiro de Barros 
 











 

 

Ata # 24 - 22 de setembro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 22 de setembro de 1975, às 20,10 hs. reuniu-se a DE da USE sob a presidência interina do 
confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Por motivo de férias e viagem (esteve) não compareceu 
o presidente Nestor João Masotti. 1 - Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 2 – 
Correspondência - Convite do Centro Espírita Irmão Itajubá, da Capital, para participar das 
comemorações do 24º ano de Fundação, devendo representar a USE o confrade Merhy Seba; 
Convite-programa da Semana da Criança – ano – 1975, da 2ª UDE; Exemplar do jornal 
Espiritismo, edição julho-agosto de 1975, órgão da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. 
3 – Foi aprovada a Súmula da ata da 156ª reunião do CDE, realizada em dia 14 do corrente, 
devendo ser encaminhadas cópias aos órgãos da USE segundo deliberação. 4 – A Secretaria 
Geral da DE remeteu à Federação Espírita Brasileira e às Entidades Espíritas Federativas de 
âmbito Estadual cópia do trabalho “Carta aos Centros Espíritas”, aprovado na última reunião 
do CDE, como contribuição da USE para análise do temário aprovado para estudo das próximas 
reuniões zonais, a ter início dia 4 de outubro p. vindouro com a 1ª zonal da Região Norte, 
segundo foi deliberado na reunião do CFN da FEB em 5 de julho p. passado, e publicado no 
Reformador do mês de setembro corrente. 5 – O Coordenador da Campanha Comece pelo 
Começo informou que continuam os contatos com os órgãos da USE no sentido de encaminhar 
os folhetos e cartazes, sendo que serão destinados 1.500 folhetos e 75 cartazes ao 
Departamento de Mocidades da USE para distribuir nas quatro Concentrações de 1976. E que 
serão encaminhados alguns exemplares às Entidades Espíritas Federativas de âmbito estadual, 
conforme deliberação na reunião do CDE, a título de conhecimento do trabalho e eventual 
aplicação em seus estudos. 6 – O confrade Flávio Fusco que vem assessorando a Tesouraria da 
DE, informou que está sendo elaborado o plano que visa ampliar o quadro de mantenedores 
da USE. 7 - O confrade José Gonçalves Pereira informou que a reunião da Comissão da USE 
mantida com a Coordenadoria da Secretaria da Promoção Social obteve bons resultados, 
levando a crer que as Entidades Espíritas conseguirão seus registros sem que haja necessidade 
de alterar seus estatutos. Quanto ao registro do Grupo Espírita Batuíra ficou na dependência 
apenas de seus diretores encaminhar os relatórios e fotografias, que demonstram as atividades 
dos serviços de assistência social realizados pela entidade. A respeito, salientou o confrade dr. 
Flávio Pereira do Valle, que dos contatos mantidos ficou evidente que as exigências se prendem 
efetivamente à apresentação de uma escrita contábil clara e adequada, para que possa haver 
a necessária fiscalização por parte do Tribunal de Contas, o que responsabiliza muito o órgão 
público que efetua o registro das entidades, e daí o cuidado a exigências impostas, mas, que, 
no entanto, não apresentam as dificuldades que pareciam existir. 8 – O confrade Antonio Abreu 
Júnior abordou novamente o assunto ligado a sugestão que apresentou na reunião anterior da 
DE (e que por motivo do extravio dos registros não constou na ata), no sentido de que a DE a 
apresentasse na próxima reunião do CDE, consistindo em que a USE considerasse o ano de 
1976, o “Ano Espírita da Educação”, para que os órgãos movimentassem as entidades espíritas 
especializadas e os espíritas ligados à área educacional, trabalho que seria coordenado pelo 
Departamento de Educação da DE da USE. Esclareceu que a sugestão foi motivada pela 
pesquisa que vem fazendo no jornal Unificação, onde encontrou farto material ligado à área 
educacional e desenvolvido pela USE, principalmente os congressos, os quais criaram campo 
propício à fundação do Instituto Espírita de Educação. A sugestão foi registrada, devendo 
merecer a apreciação devida para a eventual aprovação. 9 – O confrade Antonio Schiliró 
apresentou as 3 encadernações de 20 anos de edições do jornal Unificação, do ano de 1953 a 
1972, sendo que uma delas ficará à disposição da DE para consultas. O preço será de Cr$ 80,00 
cada encadernação e serão confeccionadas mais dez, para fornecer a preço de custo aos 



 

 

interessados. Às 22,30 hs. foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que segue 
assinada na forma de praxe. 
 
Retificação: acima, onde se lê “para fornecer a preço de custo aos interessados”, leia-se: “cujas 
encadernações ficarão sempre sob a guarda e responsabilidade da Diretoria Executiva da USE, 
podendo, a critério da mesma, serem emprestadas para pesquisa e coleta de material”. 
 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 













 

 

Ata # 25 - 13 de outubro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 13 de outubro de 1975, às 20,10 hs., reuniu-se a DE da USE, comparecendo os membros 
que assinaram o livro de presença. Por motivo de saúde foram justificadas as ausências dos 
confrades Luiz Monteiro de Barros e Carlos Dias. Foi lida a ata da reunião anterior, sendo 
aprovada com a retificação que constou no seu final. 1 – Correspondência: Circular 07/75, da 
Federação Espírita do Estado de Goiás, convidando para as solenidades do Jubileu de Prata, 
dias 3 e 4 de outubro corrente; Carta do confrade Milton Filho, datada de 15/9/75, da cidade 
de Tatuí; Convite e circular datada de 2 de outubro corrente, da Comissão Executiva, para 
assistir e participar do 1º Seminário de Cultura Espírita de Marília – SECEM – a realizar-se na 
cidade de Marília, no período de 14 a 17 de novembro p. vindouro; Carta da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, datada de 18/6/75, referente a assistência espiritual aos detentos do 
Presídio Romão Gomes, a qual foi encaminhada ao CME, por se tratar de assunto ligado à área 
metropolitana; Circular no 3 do Departamento de Mocidade, referente à 6ª COMELESP; Carta-
circular e convite da Federação Espírita da Bahia para as solenidades de instalação da 1ª Aliança 
Espírita, Região 2 – Cachoeira, em 2/11/75; Carta da Casa dos Espíritas de Rio Claro, reclamando 
o atraso na remessa do jornal Unificação aos Centros Espíritas ligados à UME local; Carta do 
Centro Espírita Alagoano Melo Maia, de 15/9/75, da cidade de Maceió, Alagoas, solicitando 
material de orientação para atividades espíritas nas suas diversas áreas. Foi deliberado que a 
Secretaria Geral coletasse as apostilas e outros impressos disponíveis e os encaminhassem 
através de carta à Federação Espírita de Alagoas, para que esta fizesse a entrega ao referido 
Centro, informando-se o procedimento da USE estaria correto; Carta do confrade Oswaldo 
Jayme de Almeida, da cidade de Americana, datada de 22/9/75, sobre o contato mantido com 
o confrade Miguel de Jesus, do 26º CRE, sobre atividades ligadas a unificação das UMEs e 
Centros Espíritas das cidades do Vale do Ribeira; Carta do Lar Allan Kardec, de São José do Rio 
Pardo, datada de 18/6/75, sobre detalhes de seus estatutos, a qual foi respondida em 16/7/75, 
pelo Departamento Jurídico da USE, depois de analisada em reunião da DE, atendendo-se a 
solicitação formulada; foram expedidas 25 cartas pela Secretaria Geral, às entidades espíritas 
de âmbito estadual, encaminhando-lhes o trabalho “Carta aos Centros Espíritas”; Convite do 
12º CRE e o programa do Mês Espírita de Araçatuba, no período de 4 a 31/10/75, sendo que a 
19/10 haverá o Encontro Espírita, participando o confrade Nestor João Masotti; 2 – Jornal 
Unificação: A edição de setembro deverá ser entregue nos próximos dias, portanto ainda com 
atraso. Entretanto, pelos esforços dos confrades encarregados, até o final do ano deverá 
circular em dia; 3 – Campanha dos Mantenedores da USE: Foi aprovada a redação da circular 
elaborada pelo diretor de Relações Públicas da DE, devendo ser intensificada a campanha na 
Capital. Para o interior foi aprovada, por enquanto, contatos diretos com os confrades mais 
ligados à USE, a fim de evitar o envolvimento dos órgãos, que poderiam interpretar como um 
compromisso a angariação de mantenedores; 4 – Campanha Comece pelo Começo: Continuam 
os contatos com os órgãos e a remessa de folhetos e cartazes. A campanha de divulgação nos 
jornais espíritas já teve início através do Correio Fraterno do ABC e Jornal Espírita, devendo 
seguir-se nos demais; 5 – Departamento Jurídico: Continuam os trabalhos de pesquisa, coleta 
de elementos e redação do opúsculo de Orientação aos Centros Espíritas, o que deverá ficar 
pronto brevemente; 6 – Desencarnação do confrade Professor Sebastião Maggi da Fonseca: O 
confrade Ignácio Giovine comunica o seu desencarne ocorrido a 30/9/75, comparecendo aos 
atos do sepultamento, representando a DE e o CME. O confrade Maggi era antigo e dedicado 
colaborador do movimento espírita da Capital, sendo membro ativo da 15ª UDE. Assim, ficam 
registrados nesta ata, de parte dos membros da DE, as vibrações de amizade e os votos de seu 
feliz retorno à pátria espiritual; 7 – 1976 – Ano da Educação Espírita: A respeito desta sugestão 



 

 

do confrade Antonio Abreu Junior, foi deliberado que sua realização fosse aprovada para mais 
tarde, eventualmente, em 1977, após os estudos do Departamento de Educação da DE 
juntamente com o Instituto de Educação Espírita, digo Instituto Espírita de Educação, trazendo 
detalhes para serem analisados nas próximas reuniões da DE; 8 – Às 22,50 hs. a reunião foi 
encerrada, da qual lavrou-se a presenta ata, que é assinada. 
 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 











 

 

Ata # 26 - 27 de outubro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 27 de Outubro de 1975, às 20,20 hs. reuniu-se a DE da USE, comparecendo os membros 
que assinaram o livro de presença. Por motivos justificados, não se fizeram presentes os 
confrades Carlos Dias, Fábio Dutra e Antonio Alves Júnior. Justificou sua ausência à reunião 
anterior a irmã sra. Marília Peregrino Loureiro. 1 – Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
2 – Correspondência: A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, Federação Espírita 
Sergipana, e União Espírita Paraense enviaram cartas acusando o recebimento do trabalho 
“Cartas aos Centros Espíritas”; a Instituição Assistencial Espírita Lar Bom Repouso enviou cópias 
de seu estatuto  ao Departamento Jurídico da DE; carta da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo informando sobre a existência de entidade denominada Federação Espírita do Brasil, que 
está registrando filiação de entidades espíritas, conforme verificou-se com a Associação Espírita 
Guilherme Monteiro, de Guarulhos, juntando fotocópia do documento de filiação. Foi 
deliberado que o assunto será reencaminhado à Federação Espírita Brasileira, pelo confrade 
Nestor João Masotti na próxima reunião do Conselho Federativo Nacional. 3 – Visita da DE da 
USE às cidades de Marília e Garça em 25 e 26/10/1975: cumprindo programa previamente 
estabelecido, os confrades Nestor Masotti, Antonio Schiliró e Merhy Seba visitaram as cidades 
de Marília e Garça, participando dos trabalhos realizados pelos órgãos da USE, destacando-se 
o Encontro de Dirigentes Espíritas, as visitas feitas ás entidades espíritas locais, como os 
diálogos com os responsáveis pelo Movimento de Unificação, abordando temas atuais e 
relevantes, dentre eles, a Campanha “Comece Pelo Começo” e Carta aos Centros Espíritas. 4 – 
Visita a Araçatuba dia 19/10/1975: Atendendo convite dentro do programa da DE, de visita aos 
órgãos da USE, se fez presente ao Mês Espirita de Araçatuba, realização da UME local, dia 
19/10/1975, o confrade Nestor Masotti, informando da boa impressão que lhe causou o 
trabalho espírita que está sendo desenvolvido naquela cidade. 5 – Departamento de 
Assistência Social: O confrade José Gonçalves informou sobre o andamento dos contatos que 
vêm sendo mantidos com os Órgãos Públicos com vistas a atender os interesses das entidades 
espíritas, efetivando seus registros, concluindo que tudo está se encaminhando bem. Informou 
também sobre a campanha da Casa do Albergado, trabalho do Secretário de Estado dos 
Negócios da Justiça e da Comunidade, coordenado pelo sr. Secretário dr. Manoel Pedro 
Pimentel. Considerando o interesse que vem sendo demonstrado nas reuniões e contatos com 
a comissão responsável, pela colaboração dos Espíritas de todo o Estado de São Paulo, e em 
cuja comissão a USE é representada pelos confrades José Gonçalves, Nestor Masotti e Antonio 
Schiliró foi deliberado que fossem colhidos todos os elementos de informação e 
esclarecimento, para que a par destes a Secretaria Geral da DE enviasse circular aos órgãos da 
USE. Quanto à inauguração de mais uma Casa do Albergado, esta na cidade de Marília, dia 1º 
de novembro próximo, foi deliberado solicitar à UME local que representasse a USE. 6 – 
Coleções do jornal Unificação – O Presidente da DE informou que estas coleções estão à 
disposição dos membros da DE, cujos materiais poderão interessar e auxiliar as atividades de 
suas áreas. 7 – Ficha de Cadastramento – O confrade Merhy Seba informou que está sendo 
concluído um perfil cadastral para o Departamento de Divulgação, mas que poderá ser 
aproveitado por todas as demais áreas da USE. 8 – Departamento de Finanças – Continuam as 
providências objetivando a dinamização da Campanha de Mantenedores da USE, segundo 
detalhes fornecidos pelo confrade Flávio Fusco. 9 – Departamento de Mocidades –  O confrade 
Abel Glaser informou que prossegue o trabalho de organização do arquivo do Departamento e 
que no próximo mês será realizada mais uma Reunião Geral, esta agora na sede da USE. 10 – 
Nova sede do Instituto Espírita de Educação– O confrade Ignácio Giovine comunicou que já 
estão sendo levantados os alicerces do prédio, solicitando a visita dos companheiros da DE às 



 

 

obras, a fim de levar o apoio necessário ao Instituto Espírita de Educação. Às 22,50 hs. o 
Presidente da DE encerrou a reunião, da qual lavramos a presente ata. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente 
 
Retificação: Na 8ª linha acrescente: “Foi deliberado que todos os departamentos deverão 
preparar um questionário para consulta de interesse dos próprios departamentos junto aos 
órgãos de unificação, trabalho que será coordenado pela Secretaria Geral da DE”, sendo 
elaborada apenas uma ficha cadastral.” 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 











 

 

Ata # 27 - 10 de novembro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 10 de novembro de 1975 reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, às 20,10 hs. 
comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. Foi justificada a ausência da 
irmã sra. Marília Peregrino Ferreira. Foi lida a ata da reunião anterior, sendo aprovada com a 
complementação que constou ao pé da mesma. 1) Correspondência - recebido carta da 
Secretaria Geral da FEESP, autorizando o uso da sala solicitada para a próxima reunião do CDE; 
circular da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro sobre a realização do IV Curso 
Intensivo de Orientador da Mocidade, a realizar-se no período de 24/01 a 01/02/76. 2) Reunião 
do Conselho Federativo Nacional da FEB em 8/11/1975. O confrade Nestor João Masotti 
informou que esta foi a primeira reunião presidida pelo confrade Francisco Thiesen, tendo 
havido presença pessoal maciça dos presidentes das entidades federativas estaduais, 
ensejando maior motivação, e cujas reuniões poderão estender-se aos domingos caso seja 
necessário, como também poderão ser preparadas as suas ordens do dia prévias quando os 
assuntos merecerem estudos antecipados. O representante do Rio Grande do Sul propôs a 
realização de um Encontro Nacional de Evangelização Infantil, sendo deliberado que todas as 
federativas estaduais mandem à FEB até 20/01/1976 o material, para que na reunião do CFN 
de março de 1976 o Encontro venha ser aprovado ou não. Com relação à 1ª Zonal do Norte o 
tema em estudo baseou-se em 3 documentos: o trabalho da FEB baseado no trabalho da USE 
“Carta aos Centros Espíritas”, no próprio trabalho aprovado pelo CDE e ainda o trabalho 
apresentado pelo Estado do Pará, com pequenas alterações, sem alterar a essência da Carta 
aos Centros Espíritas. O representante da USE distribuiu aos presentes à reunião 500 folhetos 
e 30 cartazes da campanha Comece pelo Começo. Quanto ao registro de entidades espíritas 
pelas Federações Espíritas do Brasil, de Brasília, o presidente da FEB informou que entrará em 
contato com a FEB - seção Brasília, para verificar a respeito. A seu turno a DE aprovou a 
publicação de uma nota de alistamento no Jornal de Unificação, pois a Federação Espírita do 
Estado de São Paulo já registrou dois casos de filiação mediante cobrança de taxa. 3) Ordem do 
dia da reunião do CDE em 14/12/1975 - Foi elaborada e aprovada a ordem do dia, a qual será 
encaminhada aos órgãos pela Secretaria Geral, inclusive às UMES, convidando seus 
representantes conforme foi deliberado na última reunião do CDE. 4) Folheto da Carta aos 
Centros Espíritas  - O confrade Merhy Seba apresentou um modelo de folheto aproveitando os 
fotolitos do jornal Unificação, no custo de Cr$ 2.000,00 – 3.000,00 – 6.000,00 e 10.000,00 
respectivamente, 10.000 - 20.000 - 50.000 e 100.000 folhetos. O trabalho foi aprovado, mas 
devido aos fator despesa sua impressão será analisada na próxima reunião. O confrade Antônio 
Abreu Júnior informou que já terminou a pesquisa, tendo encaminhado já material aos 
Departamentos da Educação e Jurídico, cujo trabalho estará à disposição das demais áreas. Às 
23,30 hs o presidente da DE encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata. 
 
 









 

 

Ata # 28 - 24 de novembro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
No dia 24 de novembro de 1.975, reuniu-se a DE da USE, comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença (às 20,10 hs.). Justificaram suas ausências os confrades Luiz 
Monteiro de Barros e Antonio Abreu Júnior. Foi lida a ata da reunião anterior e aprovada com 
a seguinte retificação: na 22ª linha da página 33, onde se lê a FEESP já registrou dois casos de 
filiação, leia-se: pela FEESP, já houve constatação de dois casos de solicitação de registro por 
parte da citada entidade. Correspondências: Recebimento do ofício da Câmara Municipal de 
Franca, convidando para as solenidades de outorga de Cidadão Francano ao Médium Espírita 
Francisco Cândido Xavier, dia 29 do corrente. O confrade José Gonçalves Pereira representará 
a USE; Boletim Informativo no 23 da Federação Espírita da Bahia; Carta datada de 18/11/75, da 
Secretaria da Federação Espírita Brasileira remetendo a súmula da ata da 1ª Reunião Zonal 
realizada em Fortaleza, Ceará. A respeito o confrade Nestor João Masotti destacou que o 
temário baseou-se no texto do trabalho “Carta aos Centros Espíritas”, e que as conclusões e 
recomendações permaneceram iguais ao trabalho da USE, com pequenas alterações, 
atendendo às peculiaridades da região. Folheto da Carta aos Centros Espíritas - O confrade 
Attílio Campanini sugeriu que em vista da importância do trabalho a distribuição dos folhetos 
nos Centros Espíritas deveria ser precedida da campanha divulgadora, principalmente pelo 
jornal Unificação. (Aproveitou para justificar suas ausências às reuniões da DE, por motivo de 
trabalho). Analisados outros aspectos foi deliberado confirmar a impressão de 50.000 folhetos 
uma vez resolvida a questão da cobertura financeira. Ordem do dia Reunião do CDE em 
14/12/1975 - O Secretário Geral entregou aos membros presentes a circular 02/75, da 
convocação, sendo analisados os seus 9 itens a fim de ser preparado o esquema da reunião. 
Departamento de Evangelização das Novas Gerações - O confrade Fabio Dutra informou que 
embora tenha viajado por motivo de serviço o calendário de atividades do Departamento foi 
cumprido pela equipe de colaboradores. Em 06/07/75, houve reunião com 4º e 17º CREs, como 
em julho houve reunião com o 26º CRE. Em 23/11/1975, houve uma reunião em São Caetano 
do Sul, e em janeiro de 1976, um Encontro com a Região do ABC. No período de agosto a 
outubro houve reunião com a UME de Campinas, sendo que nos dias 1 e 2 de novembro foi 
realizado naquela cidade o Encontro de Evangelizadores da região, participando o expressivo 
número de 65 participantes das cidades ligadas ao CRE. Novamente nos dias 31 de janeiro e 1º 
de fevereiro de 1976, haverá outro Encontro em Campinas para aprofundar-se no estudo dos 
temas, e que reunirá Evangelizadores de Campinas e da região do ABC. Com respeito ao 
Encontro Nacional de Evangelizadores, tema da última reunião do CFN da FEB, o confrade Fabio 
ficou de reunir o material para envio à Casa Mater até dia 20 de janeiro de 1976. Departamento 
de Assistência Social - O confrade José Gonçalves Pereira informou que vai convocar a Comissão 
da USE a fim de tomar providências no sentido de acompanhar o andamento junto aos órgãos 
competentes, tendo em vista, principalmente, a reclamação do Instituto Espírita de Educação. 
Com relação à Casa de Albergado informou que o trabalho está tendo muito progresso, 
havendo já colaboração por parte dos Espíritas em algumas cidades. Comunicou que Emmanuel 
já transmitiu uma mensagem a respeito, que será encaminhada ao Secretário sr. Mário Pedro 
Pimentel. Sem a relação das entidades que compõem o quadro diretivo da Casa do Albergado, 
do qual fazem parte a USE e a FEESP. Como faz normalmente, entregou aos membros da DE, 
mensagens psicografadas por Chico Xavier, e uma inédita enviada por Maria Dolores, 
transmitida em outubro p. passado. Sobre a tarde de autógrafos de Chico Xavier, dia 6 de 
dezembro próximo, promoção do Nosso Lar - Instituição Filantrópica  de amparo à criança de 
São Bernardo do Campo, confirmou sua presença representando a USE. Informou também a 
respeito de contato que vem sendo mantido com as obras de assistência social desenvolvidas 



 

 

pelas entidades espíritas da Região do ABC. Reuniões Mensais do Conselho Deliberativo do 
CME na sede nova da FEESP. O confrade Attílio Campanini comunicou que a partir do mês de 
dezembro próximo, as reuniões do CME serão realizadas na sede nova da FEESP, à rua Japurá, 
211. As demais reuniões continuarão normalmente na sede da USE, à rua Maranhão, 404. Às 
23,35 horas, feita a prece habitual, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata. 
 
 
Elfay Luiz Apollo, 1º secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 











 

 

Ata # 29 - 08 de dezembro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 08 de dezembro de 1975, às 20,10 hs., reuniu-se a DE da USE, comparecendo os membros 
que assinaram o livro de presença. Foram justificadas as ausências dos confrades Merhy Seba 
e Fábio Dutra. 1 - Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 2 - Correspondência: Carta da 
Associação Médico-Espírita credenciando os confrades dr. Ary Lex e Luiz Monteiro de Barros, 
no CDE; Carta da Federação Espírita Brasileira informando sobre o Encontro Nacional de 
Evangelizadores; convite do Centro Espírita Rodrigo Lobato, para inauguração da sede própria, 
em 13/12/75; Convite da UME de Presidente Prudente e Grupo de Divulgação Esperança para 
o Ciclo de Palestras Espíritas no período de 6 a 28/12/75; Calendário de atividades do Centro 
Espírita Deus e Caridade, desta Capital; no período de 1/11 a 18/01/76; Circular no 5 da 6ª 
COMELESP; Boletim Informativo da UME de Araçatuba de dezembro e 1975; Cópia da ata da 
UME de São Roque de junho de 1975; Carta da Maternidade da “Mãe Pobre“, do Rio de Janeiro, 
enviando relatório de julho de 1974 a junho de 1975; 3 - Ordem do dia Reunião do CDE  em 
14/12/75 - O Diretor do Departamento de Mocidade da DE fez um relato dos assuntos tratados 
na 36ª Reunião Geral, dia 30/11/75, destacando a aprovação da III Confraternização Estadual  
COMJESP - que será realizada na Semana Santana de 1977, em São José do Rio Preto. O 
Conselho Diretor ficou assim constituído: Diretor: José Antônio Luís Balieiro; Presidente: dr. 
Aldonio Ferreira de Faria Junior;  1ª Secretária: Vera Lúcia de Souza; 2ª Secretária: Luzia 
Carolina Gallo; 1ª Tesoureira: Jacira da Silva; 2º Tesoureiro: Ricardo Luís Fazanelli. O referido 
Conselho mereceu o “referendum” da DE. Em vista disso, o 9º Curso Intensivo para Dirigentes 
de Mocidades Espíritas será realizado em Franca, deixando São José do Rio Preto mais livre 
para os preparativos da III COMJESP. As 4 Confraternizações Seccionais serão de 15 a 
18/04/1976, nas seguintes cidades: II COMECELESP - Rio Caro; XI COMENESP - Fernandópolis; 
XIX COMENOESP - Adamantina; VI COMELESP - Sorocaba. O Departamento de Assistência Social 
informará no CDE o andamento da Campanha Casa do Albergado, quando distribuirá aos 
representantes dos Órgãos a mensagem “Hospitalização Carcerária”, de Emmanuel, através de 
Chico Xavier, sobre a Campanha. O Presidente da DE sugeriu propor um intervalo na reunião 
do CDE, para um cafezinho, descanso e ensejo de conversa informal confraternativa, o que foi 
aprovado. Foram analisados todos os itens da Ordem do Dia da Reunião do CDE com vistas ao 
seu encaminhamento.  4 - Carta aos Centros Espíritas - O Diretor do Departamento de Doutrina 
focalizou vários ângulos da questão, com vistas ao programa de trabalho a ser desenvolvido 
ficando em princípio, aprovado uma “equipe de trabalho”, sendo lembrados os nomes dos 
confrades Adão Andriolo, Eder Fávaro,  Natalino D’Olivo, Éden Dutra do Nascimento, dra. 
Marlene Severino Nobre e Ary Lex, reunindo condições para integrá-la. 5 - Evangelho à Luz do 
Espiritismo na penitenciária do Carandiru, realizado pela 9ª UDE. O confrade dr. Flávio Pereira 
do Valle salientou o trabalho que um grupo espírita da 9ª UDE vem realizando na Penitenciária 
do Carandiru, muito bem aceito pelos responsáveis, pois, vem influenciando significativamente 
no comportamento dos detentos, demonstrando o alto significado espiritual do trabalho. 6 - 
Chico Xavier – Cidadão Francano . O confrade José Gonçalves Pereira tendo representado a 
USE nas solenidades do dia 29/11/75, em Franca, informou que o evento foi mais uma página 
expressiva de divulgação da Doutrina Espírita por parte de Chico Xavier, comparecendo cerca 
de 3.800 pessoas, empolgando as autoridades e presentes pela demonstração de humildade e 
a prova do relacionamento com a Espiritualidade Superior. 7 - O Confrade Ignácio Giovine  
informou que estará de férias no período de 16 de dezembro a 10 de fevereiro, solicitando 
justificando para suas ausências às reuniões da DE . Às 23,10 hs. a reunião foi encerrada, feita 
a prece, da qual lavramos a presente ata, assinada devidamente 



 

 

 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 











 

 

Ata # 30 - 22 de dezembro de 1975 
Diretoria Executiva 

 
Dia 22 de dezembro de 1975, às 20,15 hs., reuniu-se a DE da USE, comparecendo os membros 
que assinaram o livro de presença, sendo presidida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, 
por encontrar-se em férias o confrade Nestor João Masotti. O Confrade Attílio Campanini 
justificou sua ausência à reunião anterior. A ata da reunião anterior será lida na próxima, 
porque o livro ficou na residência do 1º Secretário. 1) Correspondência – Cartão de Boas Festas 
da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro; convite para o 1º Mês Espírita, promovido 
pela Sociedade Espírita Fraternidade e Mocidade Espírita André Luiz, de Ourinhos, de 3 de 
janeiro a 1º de fevereiro de 1976; mensagem em impressão especial, Natal de Amor, de Maria 
Dolores, mediunidade de Chico Xavier, enviada pelo Centro Espírita União, com votos de alegria 
e paz; cópia da ata da reunião de 10 de novembro de 1975, do 27º CRE, realizada na cidade de 
Leme. 2) Redação da súmula da ata do CDE em 14/12/1975 – Foi aprovada a redação e 
encaminhada para publicação no Jornal Unificação e remessa aos órgãos da USE. 3) Roteiro de 
perguntas relativas às atividades desenvolvidas nos Centros Espíritas – Este trabalho está sendo 
elaborado pelo Departamento de Divulgação, para facilitar as respostas dos Centros Espíritas 
relacionadas com a “Carta aos Centros Espíritas”, sendo que os demais departamentos da DE 
deverão oferecer eventuais sugestões, principalmente na feitura das perguntas de suas áreas. 
4) Departamento de Finanças – O confrade Flávio Fusco informou que vários órgãos pagaram 
os jornais Unificação na reunião do CDE, e que a cobrança dos mantenedores foi reiniciada. 5) 
Departamento de Assistência Social – O confrade José Gonçalves informou que o 
departamento está sendo estruturado com a colaboração de 5 elementos, e que continuam os 
trabalhos de preparação e atendimento às entidades espíritas de assistência social. 6) Jornal 
Unificação – Os confrades responsáveis pelas diversas áreas de trabalho, num esforço conjunto, 
conseguiram colocar em dia, no mês de dezembro, o jornal Unificação. Ao encerrar-se a 
reunião, às 22 hs, o confrade Luiz Monteiro de Barros agradeceu a cobertura espiritual que a 
USE recebeu no decorrer de 1975, e com palavras de fraternidade e incentivo, agradeceu a 
cooperação dos companheiros, lembrando a necessidade de trabalho e entusiasmo em prol 
das tarefas espíritas da USE, no ano próximo. Com a prece, encerrados os trabalhos, lavrou-se 
a presente ata, que segue assinada devidamente.  

 
 
Elfay Luiz Apollo, 1º secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente em exercício. 
 






