
1976
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

12 e 26 de Janeiro
16 e 23 de Fevereiro
08, 22 e 29 de Março

12 e 26 de Abril
03, 10, 17 e 24 de Maio
14, 21 e 28 de Junho
05, 12 e 19 de Julho

02, 09, 16, 23 e 30 de Agosto
06, 08, 13, 20 e 27 de Setembro

04, 11, 18 e 25 de Outubro
08 e 22 de Novembro

06, 13 e 20 de Dezembro



 

 

Ata # 31 - 12 de janeiro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 12 de Janeiro de 1976, 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 Abel Glaser, 
Marília Peregrino Loureiro e Carlos Dias, este por motivo de desencarne de sua esposa. Feita a 
prece o confrade Nestor João Masotti iniciou os trabalhos: 1) Foram lidas e aprovadas as atas 
de reuniões anteriores de nos 29 e 30, 2) Correspondências: a) circular no 6 da 6ª COMELESP, 
b) carta da UME de Bauru informando que a mesma é a única UME da região; c) carta do 12º 
CRE – Araçatuba datada de 2/12/75; d) carta da 14º CRE Barretos, de 25/11/75 sobre um Curso 
de Evangelizadores de Criança que pretende realizar; e) circular da Spirita Eldora Societo F.V. 
Lorenz, do Rio de Janeiro, datada de 15/12/75. 3) Departamento de Assistência Social - o 
confrade José Gonçalves informou que já foram realizadas várias reuniões com os 5 confrades 
do departamento, devendo ser apresentados à DE, sendo que no seu impedimento, um da 
equipe sempre estará presente às reuniões da USE respondendo pelo Departamento. 
Aproveitou para informar do sucesso da visita de Francisco Cândido Xavier à Penitenciária de 
São Paulo dia 27 de dezembro p. passado. 4) Atividades DE em 1975 e programação para 1976 
– em rápidas palavras o Presidente Nestor João Masotti focalizou as realizações mais 
importantes da DE (realizadas) em 1975 convidando os confrades da Diretoria a colaborar com 
planos e sugestões na programação de 1976. Como meta prioritária e imediata está a situação 
econômica, para saldar os compromissos do ano findo e fazer frente aos gastos necessários em 
1976. Como plano de emergência foi aprovado uma lista de arrecadação de numerário entre 
os colaboradores mais integrados à USE, sob a coordenação dos Diretores da DE e Presidentes 
dos CREs e CME. Foi constituída também uma comissão para organizar um calendário de 
promoções visando angariar recursos, integrada pelos confrades Flavio Fusco, Carlos Dias, 
Merhy Seba e Antonio Schiliró, trabalho que será apresentado à DE para eventual aprovação. 
5) Roteiro de perguntas relativas as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas. O 
confrade Merhy Seba apresentou o trabalho, que foi aprovado, entregando aos diretores dos 
Departamentos as partes de suas áreas, para as sugestões que julgarem oportunas. 6) Encontro 
Semanal de Evangelização da Criança em estudo pela FEB. O confrade Fábio Dutra apresentou 
o trabalho que deverá ser encaminhado à FEB, até 15 de janeiro corrente, conforme o 
deliberado em reunião do CFN em 1º/11/75. O assunto foi analisado em vários aspectos, 
oferecendo mais subsídios para ampliação do trabalho em pauta que após a redação final será 
enviado à FEB. Às 23:20 hs. a reunião é encerrada, da qual lavramos a presente ata, assinada 
devidamente. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 







 

 

Ata # 32 - 26 de janeiro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 26 de janeiro de 1976, 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 José 
Gonçalves Pereira, Merhy Seba, Antonio Schiliró, dr. Luiz Monteiro de Barros e dr. Flávio 
Pereira do Valle. 1) Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 2) Correspondência: Carta 
da Federação Espírita da Bahia, enviando um exemplar do opúsculo “Elementos Históricos e 
Estatutos” relativo à comemoração do 60o ano de sua fundação; ofício 01/76 da Federação 
Espírita Amazonense, informando sobre a eleição da nova diretoria; carta de 28/12/75, da 9a 
UDE, encaminhando seu plano de atividades de 1976; carta de 12/1/76 da Federação Espírita 
do Estado do Rio de Janeiro, secção Capital, enviando sua contribuição alusiva ao Encontro 
Nacional de Evangelização da Criança, em estudo pela FEB; carta de 15/1/76, da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul, sobre o Encontro Nacional de Evangelização da Criança. 3) 
Departamento de Evangelização das Novas Gerações da USE – O confrade Fabio Dutra 
apresentou o trabalho final, sendo aprovado seu encaminhamento à Federação Espírita 
Brasileira e Federativas estaduais, representando a contribuição da USE junto ao Encontro 
Nacional de Evangelização. Informou também sobre o Encontro de Evangelização da Criança 
do ABC em 24 e 25 de janeiro corrente, e ainda sobre o Encontro que o Departamento 
realizará em Campinas nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. 4) Tesouraria – O confrade 
Carlos Dias informou que está ultimando os trabalhos relativos ao Balanço de 1975 da USE. O 
confrade Nestor Masotti apresentou a lista e a circular que a Comissão de Finanças elaborou, 
cuja campanha ja1 foi aprovada. 5) CME – O confrade Attílio Campanini informou sobre a 
análise que o CME, através de seus diretores, vem fazendo das atividades do Conselho e das 
UDEs, intitulado “Trabalho de Autocrítica”, objetivando uma apreciação realista com vistas a 
encontrar soluções para a dinâmica dos trabalhos. Está em pauta uma apreciação sobre a DE, 
de cujo trabalho enviarão cópia. O confrade Carlos Dias informou sobre o desencarne do 
confrade Waldomiro da Silva Santos que já desempenhou o cargo de Tesoureiro da DE, e que 
atualmente estava integrado ao Movimento Espírita de Santos. Retificação: na 2a. linha onde 
se lê: contribuição da USE como subsi1dios para os estudos relacionados com a realização do 
Encontro Nacional de Evangelização. Às 21,45 hs. a reunião foi encerrada, e lavrou-se a 
presenta ata para os devidos fins. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, 1o Secretário 
Nestor João Masotti, Presidente. 
 
 
 
Elphay Luiz Appollo, 1o Secretário 
Nestor João Masotti, Presidente. 
 









 

 

Ata # 33 – 09 e 16 de fevereiro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 9 de fevereiro de 1976, às 20 hs., reuniu-se a DE da USE, comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença. 1) Foi lida a ata da reunião anterior e aprovada com a 
retificação que consta ao final da mesma. 2) Correspondência – Cartas da UME de Assis, 
solicitando o Estatuto da USE, da UME de Presidente Venceslau, de 1/2/76; do Centro Espírita 
Amor e Caridade, de Presidente Venceslau, informando sua nova Diretoria; da Rádio Boa Nova 
de Guarulhos Ltda, informando sobre a renovação para permissão para o funcionamento de 
mais 10 anos da Rádio Difusora Hora Certa de Guarulhos Ltda; do Centro Espírita Luz e 
Verdade informando seu novo endereço; do Centro Espírita Jesus, Maria e José de Tatuí, sobre 
a UME local constituída somente deste centro; da Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
cedendo a sala solicitada para a próxima reunião do CDE; circulares 1/76 da Mocidade Espírita 
de Rio Preto informando sua nova Diretoria; nos 2 e 3 do 12o CRE – Araçatuba; no 7 a 6a 
COMELESP; Boletim de fevereiro da UME de Araçatuba; convite da UME de Assis para Ciclo de 
Palestras, no período de 11 a 17 de janeiro; programada Jornada sobre a Mediunidade, 
promoção da UME de Araçatuba, no período de 28/2 a 2/3/76; impresso do Lar Humberto de 
Campos, Anápolis Goiás, sobre a venda de livros em seu benefício; jornais: Mundo Espírita, 
Obreiros do Bem; Espiritismo e Unificação; Folha Espírita; O Trevo; A Luz e Sine, boletim. 3) 
Ordem do dia da reunião do CDE em 14/3/76. Foi aprovada a sua composição e a remessa da 
circular de convocação aos respectivos órgãos e entidades com representação no CDE, e 
convite à presença dos representantes da UMEs e UDEs. 4) Em nome do Departamento de 
Organização da DE. O confrade Antonio Schiliró sugeriu que o trabalho de Autoanálise e 
autocrítica que o Conselho Metropolitano Espírita vem realizando fosse estendido também 
ao interior do Estado, considerando um expediente útil e oportuno à discriminação das tarefas 
espíritas. Analisado detidamente foi deliberado que o assunto seja enfocado novamente 
quando for tratado do perfil de perguntas relativas às atividades desenvolvidas no Centro 
Espírita, em elaboração, uma vez que há pontos de contato entre ambos os trabalhos. 5) 
Trabalho de orientação à realização da 15a Assembleia Geral Ordinária da USE. O Secretário 
Geral apresentou um trabalho elaborado para a orientação dos órgãos e entidades ligadas à 
USE no tocante ao processo de funcionamento da 15a Assembleia Geral Ordinária da USE, a 
fim de que sejam tomadas as providências para ajustá-la ao Estatuto. Tratando-se de trabalho 
extenso, que exigia pesquisa em todas as fontes de consulta da USE, a análise do mesmo 
esgotou o tempo da reunião. Assim, foi interrompida às 23 horas, sendo deliberado sua 
continuidade dia 16 corrente, às 20 horas, para continuar a análise do assunto. 
 
Dia 16 de fevereiro, às 20 hs., o Presidente da DE reinicia a reunião, registrando-se primeiro a 
correspondência recebida: circular no 4 da II COMECELESP e carta do confrade Jamil Nagib 
Salomão, solicitando que a USE intercedesse junto aos espíritas integrados dos Órgãos e 
Centros adesos, no sentido de escreverem à sra. Ivani Ribeiro, autora da novela A Viagem, à 
artista Eva Wilma e ao Canal 4 TV Tupi, solidarizando-se com o grande trabalho de divulgação 
doutrinária espírita, que representa a novela A Viagem, pois, está havendo pressão para que 
seja tirada do ar. Foi deliberado que a DE solicitará aos espíritas integrados à USE que 
escrevam em caráter pessoal e espontâneo. 15a Assembleia Geral Ordinária da USE. Dando 
continuidade à apreciação do trabalho sobre a 15a Assembleia com as contribuições 
oportunas que se fizeram, o mesmo foi aprovado, devendo ser publicado no jornal Unificação 
para conhecimento dos órgãos. Às 22,30 hs., o Presidente da DE encerrou a reunião, da 
mesma lavrando-se esta ata. 



 

 

 
Retificação: onde se lê “o mesmo foi aprovado”, leia-se: “o mesmo foi aprovado na parte 
analisada, ficando para ser analisada o restante na próxima reunião quando deverá ser 
aprovado todo o trabalho. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, 1o Secretário 
Nestor João Masotti, Presidente. 
 











 

 

Ata # 34 - 23 de fevereiro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 23 de fevereiro de 1976, às 20,15 hs., reuniu-se a DE da USE, em sua sede, à Rua Maranhão, 
404, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. O confrade Merhy Seba 
justificou sua ausência. Foi lida a ata da reunião anterior, sendo aprovada com a retificação que 
constou no final da mesma. 1) Correspondência: Carta da Aliança Espírita Evangélica, 
encaminhando 10 (dez) exemplares do opúsculo sobre Mocidade Espírita, de autoria do 
confrade Jacques Conchon e carta da UME de São Bernardo do Campo, informando que a 
Câmara Municipal local formalizou a denominação de Camille Flammarion e Cairbar de Souza 
Schutel a duas ruas daquela cidade, homenageando, assim estes dois vultos do Espiritismo. O 
Secretário Geral da DE entregou aos membros presentes a circular de convocação no 01/76, 
da próxima reunião do CDE. 15ª Assembleia Geral Ordinária da USE – Prosseguindo na análise 
da matéria, deliberou-se fixar a data de 11 de julho de 1976 para a realização da 15ª Assembleia 
Geral Ordinária da USE, de acordo com o artigo 38 do Estatuto, constituída pelas Sociedades 
Unificadas, incluindo como tal as Sociedades Inicialmente Patrocinadoras e as Sociedades 
Especializadas, conforme deliberação nos 3º, 4º e 6º Congressos Espíritas Estaduais da USE 
(Assembleia Geral Ordinária). Tendo em vista que o assunto não foi esgotado e devido ao 
adiantado da hora, continuará ainda na pauta da próxima reunião da DE. Departamento de 
Assistência Social – Informou seu diretor que o dr. Dangler Travassos Guimarães, representante 
no Grupo de Trabalho para assuntos da Campanha da Prisão Albergue, junto à Secretaria de 
Justiça do Estado, fará uma palestra em favor da Campanha Casa do Albergado da cidade de 
Piedade, dia 25 do corrente, naquela cidade, a fim de conclamar os espíritas locais a colaborar 
com a referida campanha. O confrade dr. Flávio Pereira do Valle representará a USE, 
acompanhando o palestrante. Departamento de Mocidades – Informou seu diretor sobre a 
realização da 37ª Reunião Geral da DE, dia 22 do corrente, sendo enfocados assuntos de 
interesse do IX Curso Intensivo de Dirigentes de Mocidades Espíritas, III COMJESP, 
Confraternizações Seccionais e outros, e destacou a colaboração que os mocos vem prestando 
aos trabalhos de unificação em todo o estado, como “Carta aos Centros Espíritas”, jornada 
sobre a Mediunidade de Araçatuba, Mês Espírita de Presidente Prudente, criação do jornal 
JOMESP, do 15º CRE, além de outros trabalhos importantes. A próxima reunião do DM foi 
marcada para o dia 30 de maio p. vindouro, na Capital. Às 23,20 hs. o Presidente da DE encerrou 
a reunião, lavrando-se a presente ata. 
 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 









 

 

Ata # 35 - 08 de março de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 8 de março de 1976, às 20,10 hs., reuniu-se a DE da USE, comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença. É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 1) Correspondência: 
Cartão de Natal do Centro Espírita Vidal de Penha, de Fortaleza, Ceará; impressos do Culto do 
Evangelho no Lar da União Espírita Paraense; boletim SINE, de fevereiro, da Federação Espírita 
Catarinense; trabalho da Federação Espírita do Espírito Santo sobre a expansão do movimento 
infanto-juvenil; Circular no 8 da 6ª COMELESP; Convite da UME de Araçatuba da jornada sobre 
Mediunidade; Carta da Comissão da II COMECELESP; Carta datada de 18/2/76, da Mocidade 
Espírita André Luiz, do Centro Espírita Fraternidade, da cidade de Ourinhos, informando sobre 
a reestruturação da UME local; Relações dos cursos de Comunicação do Instituto Melantonio, 
desta Capital; Carta datada de 26/2/76, da UME de Assis; Carta datada de 26/2/76, do Centro 
Espírita Leopoldo Cirne, de João Pessoa, Paraíba; Cartaz e convites da III Semana Espírita da 4ª 
UDE, a realizar-se de 20 a 26/3/76, entregues pessoalmente pelo confrade Éden Dutra 
Nascimento e sua esposa. 2) Reunião do CFN da FEB em 6/3/76 – O Presidente Nestor João 
Masotti informou de sua presença à reunião do CFN da FEB, comunicando que foi aprovado 
para o período de 23 a 25 de julho f. vindouro o Encontro Nacional de Evangelizadores, 
proposto em reunião anterior pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o qual será 
realizado em caráter de reunião especial do Conselho Federativo Nacional, em Brasília, com a 
presença dos representantes das federativas estaduais e respectivos diretores e assessores da 
área de Evangelização Infantil. Para o VI Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas 
– CBJEE, que será realizado no período de 15 a 19 de abril f. vindouro, em Brasília, foram 
nomeados representantes os Conselheiros Noraldino de Melo Castro e Paiva Mello, com 
presença em nome da Federação Espírita Brasileira. A FEB irá reiniciar as obras da sede em 
Brasília, tendo organizado um plano para angariar fundos, o qual será publicado no órgão 
“Reformador”. A reunião da 2ª Zona será realizada no período da próxima Semana Santa, na 
cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Acima, onde se lê foram nomeados representantes, leia-
se: foram indicados como observadores em nome do Conselho Federativo Nacional os 
conselheiros Noraldino de Melo Castro e Paiva Mello. Ainda com relação às reuniões do CFN 
da FEB, o Presidente da DE salientou que há um ambiente muito acessível por parte da 
`Diretoria da Casa Máter, possibilitando uma tranquilidade geral, prenunciando um período de 
bons resultados para a unificação do movimento espírita brasileiro, e que o Conselho passou a 
ter reuniões dinâmicas, passando a desempenhar realmente, as atribuições que lhe são afeitas. 
O confrade dr. Luiz Monteiro de Barros lembrou que isso representa a conquista de um longo 
e persistente trabalho realizado junto ao CFN da FEB, no qual a USE sempre teve participação 
destacada. 3) Reunião do CDE da USE em 14/3/1976 – A reunião será realizada de 
conformidade com a circular de convocação 01/76. O horário do almoço, que sera1 oferecido 
pelo Conselho Metropolitano Espírita, será deliberado pelo plenário, atendendo às 
necessidades dos representantes, mas será sugerido que se verifique no período de uma hora, 
aproveitando-se o intervalo para a confraternização dos representantes. O Secretário Geral da 
De leu o Regimento Interno que disciplina o funcionamento da Assembleia da USE, bem como 
a redação estatutária (bem como) e o trabalho que elaborou, de orientação às Sociedades 
Espíritas Unificadas e Patrocinadoras e aos órgãos da USE, o que foi aprovado, e que serão 
apresentados na reunião do CDE. Segundo esclareceu o confrade Antonio Schiliró serão 
enviados dois formulários: um às sociedades espíritas e o outro, aos órgãos que serão 
devolvidos com os dados necessários, mediante os quais serão feitas as credenciais 
antecipadamente, a fim de facilitar a realização da Assembleia. Foi deliberado que todo esse 
material orientativo à 15ª Assembleia da USE será publicado no jornal Unificação. O 1º 



 

 

Tesoureiro da DE vai apresentar na reunião do CDE o balanço da USE referente ao exercício de 
1975 assim como fará a prestação de contas. Informou também que as listas da “Campanha 
para obtenção de Recursos Financeiros” já estão sendo devolvidas. As listas 011/12 apresentou 
Cr$ 300,00 e as 08 e 014, Cr$ 400,00. Foi deliberado, face à sugestão do confrade Carlos Dias, 
que toda as despesas dos Diretores da DE, feitas com viagens à serviço da USE, sejam 
devidamente contabilizadas mediante comprovantes, para que possam aparecer em balanço e 
demonstrar o trabalho realizado, o que fica sem registro quando os Diretores fazem tais 
despesas às expensas próprias. Se algum Diretor não quiser cobrar tais despesas, serão 
convertidas em doação mediante recibo próprio. 4) O confrade Schiliró esteve nas cidades de 
Itu e Porto Feliz, falando sobre a “Carta aos Centros Espíritas”, no contato que manteve com 
os espíritas locais. Informou também que o jornal espírita Alavanca publicou um trabalho sobre 
a “Carta aos Centros Espíritas. 5) O confrade dr. Flávio Pereira do Valle informou sobre sua 
visita à cidade de Piedade, acompanhando o dr. Daugler, para divulgar a Campanha da Casa do 
Albergado junto aos espíritas locais. À reunião compareceram representantes das cidades de 
Ibiúna e Sorocaba. A propósito da Campanha Casa do Albergado, o confrade José Gonçalves 
informou que amanhã, dia 9 do corrente, haverá uma reunião da Comissão Coordenadora, 
convidando o confrade Flávio Pereira do Valle a comparecer. 6) O confrade Merhy Seba 
informou que está aguardando o pronunciamento dos Departamentos da DE para concluir o 
“Perfil do Roteiro de Perguntas Relativas às Atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas. O 
assunto continuará na pauta da próxima reunião da DE. Às 23,30 horas a reunião foi encerrada, 
e para constar lavrou-se a presente ata. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 













 

 

Ata # 36 - 22 de março de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 22 de março de 1976, às 20,20 hs., reuniu-se a DE da USE, comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença. Foi justificada a ausência do confrade Abel Glaser. A ata da 
reunião anterior será lida e submetida à aprovação na próxima reunião. 1) Correspondência: 
Boletim da UME de Araçatuba de março de 1976; Convite do Centro Espirita Obreiros do Bem, 
de Osasco, para inauguração da sede nova; Carta datada de 19/2/76, do Centro Espírita 
Alagoano Melo Maia, de Maceió – Alagoas; Carta datada de 14/2/76, da irmã Henriette 
Scarabotolo Padovani; 6º Boletim da XI COMENESP; Carta datada de 13/03/1976 da UME de 
Santos e a resposta da Secretaria Geral da DE; Carta datada de 12/03/76 do confrade Osvaldo 
Jarjuu (???) de Almeida e a resposta da Secretaria Geral; Carta da UME de Paraguaçu Paulista, 
datada de 5/3/76 e a resposta da Secretaria Geral; Carta datada de 15/6/75 da Sociedade de 
Cultura Psíquica Dr. Mário dos Santos e a resposta da Secretaria Geral. 2) Redação da Súmula 
da Ata da Reunião do CDE em 14/03/76. Foi feita e aprovada a redação da Súmula da última 
reunião do CDE, a qual através de circular será enviada aos órgãos da USE e publicada no jornal 
Unificação. 3) XV Assembleia Geral Ordinária da USE. Foram analisados os vários aspectos 
ligados à realização da XV Assembleia Geral Ordinária da USE, merecendo aprovação os 
seguintes:  DATA: 10 e 11 de julho de 1976. Local: a sede nova da Federação Espírita do Estado 
de São Paulo, se concedidas as dependências necessárias. HOSPEDAGEM: a coordenação da 
hospedagem aos representantes do interior ficou a cargo do Conselho Metropolitano Espírita, 
devendo constar na circular de convocação, que os interessados deverão avisar a Secretaria 
Geral com a devida antecedência. Dia 10/07/76 - PREPARATIVOS E REUNIÃO DE 
CONFRATERNIZAÇÃO: A data de 10/7/76 será distribuída aos preparativos e à noite a realização 
de momentos confraternativo, constando de uma exposição audiovisual mostrando várias 
situações práticas e objetivas ligadas ao Centro Espirita, dando margem a diálogos e orientação, 
trabalho este que será realizado pelo diretor do Departamento de Relações Públicas da DE e 
seus colaboradores. 4) Perfil do Roteiro de Perguntas relativas às atividades desenvolvidas 
pelos Centros Espíritas. Para concluir o trabalho, a fim de ser aprovado, foi deliberado a 
realização de uma reunião da DE, extraordinariamente, na próxima segunda-feira, tendo sido 
solicitado pelo confrade Merhy Seba, que os Departamentos entreguem suas sugestões. 5) 
Plano Financeiro para a USE. O confrade Antônio Schiliró informou que o Plano Financeiro para 
a USE já foi concluído e entregue à Secretaria Geral da DE, pela Comissão encarregada, ficando 
à disposição para eventual aplicação. 6) Observação Ainda com referência à parte 
confraternativa da XV Assembleia da USE foi sugerido o oferecimento de um chá sábado à 
noite, como o confrade Fábio Dutra sugeriu uma parte artística com alguns números do Coral 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo. No tocante à hospedagem, o confrade Attílio 
Campanini sugeriu que de uma comissão coordenadora de 3 membros um elemento seja da 
Casa Transitória. Às 23,05 horas a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 









 

 

Ata # 37 - 29 de março de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 29 de março de 1976, às 20,30 hs. reuniu-se, extraordinariamente, a DE da USE, 
comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. Foram justificadas as ausências 
dos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e José Gonçalves Pereira. Foram lidas e aprovadas 
as atas das duas últimas reuniões. O Secretário Geral da DE entregou aos presentes a circular 
no 02/76 referente a súmula da ata da reunião do CDE de 14/3/76 e o trabalho de orientação 
relativo à XV Assembleia Geral Ordinária da USE, impressos já enviados aos órgãos e sociedades 
patrocinadoras e especializadas da USE. 1) Correspondência. Recebida Circular no 9 da VI 
COMELESP; Boletim informativo Gotas de Luz do Movimento Espírita de Ourinhos; Boletim no 
3 da Juventude Espírita Abel Gomes, do Rio de Janeiro; jornal Brasília Espírita, edição extra 
sobre o VI CBJEE; Carta datada de 22/3/76, ref. 895/76, da Secretaria da Justiça de São Paulo, 
sobre o encerramento do grupo de trabalho que coordenava a Campanha Casa do Albergado, 
agradecendo a colaboração da USE. 2) XV Assembleia Geral Ordinária da USE. O Secretário 
Geral da DE informou que o trabalho orientativo foi encaminhado a todos os órgãos e 
sociedades cadastradas até a presente data. E que o local para a realização do mesmo já foi 
concedido pela FEESP cedendo as dependências necessárias da sede da Rua Japurá, 211, nos 
dias 10 e 11 de julho próximo vindouro, o que será confirmado por carta, em resposta do ofício 
da DE da USE, Ref. 41/03/76. 3) Audiovisual para a programação de 10/07. O confrade Merhy 
Seba apresentou uma exposição com recursos audiovisuais, para dar uma ideia de como será 
o trabalho que está preparando para a exposição do dia 10 de julho p. vindouro, tendo 
agradado plenamente. 4) Perfil do Roteiro de Perguntas Relativas às atividades desenvolvidas 
pelos Centros Espíritas. Continua em pauta. Faltam ainda as partes relativas a alguns 
Departamentos, que não foram entregues pelos respectivos Diretores. 5) Campanha para 
obtenção de Recursos Financeiros. A lista de no 041 rendeu Cr$ 220,00 e a 042, Cr$ 50,00. 6) 
Plano Financeiro para a USE. O confrade Antonio Schiliró apresentou o trabalho, relacionando 
várias modalidades de obtenção financeira, sendo analisadas algumas delas. Foi deliberado que 
a DE apresente um plano de despesas à Diretoria da próxima gestão, para uma orientação 
preliminar sobre os compromissos. 7) Comissão coordenadora dos trabalhos relativos à 
elaboração da chapa ou chapas da próxima eleição da DE. O confrade Attílio Campanini 
informou que a Comissão, composta de mais os confrades Alcebíades Bertan e Evany Figueira, 
já se reuniu sábado passado, estabelecendo as metas de trabalho, informando que será 
encaminhada circular aos órgãos e sociedades da USE, solicitando nomes de confrades que 
possam ser indicados. 8) Departamento de Evangelização das Novas Gerações da DE. O 
confrade Fábio Dutra confirma que no dia 20 de abril, p. vindouro será iniciado o XV Curso 
Extensivo de Evangelização, promoção do Departamento e executado pela equipe da Área de 
Evangelização da Federação Espírita do Estado de São Paulo, às terças feiras à noite, 
informando que as UDEs poderão encaminhar candidatos interessados. Às 23,25 hs. a reunião 
foi encerrada, da qual lavramos a presente ata. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 









 

 

Ata # 38 - 12 de abril de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 12 de abril de 1976, as 20,30 hs. reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, comparecendo os 
membros que assinaram o livro de presença. Foram justificadas as ausências dos confrades 
Abel Glaser, Fábio Dutra e Antonio Schiliró. 1 - Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 2 
- Correspondência: 1) Carta da UME de Bauru datada de 23/3/76 ; 2) lista nº 059 da campanha 
de recursos financeiros, no valor de Cr$ 250,00; 3) carta da Federação Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro, informando sobre a eleição da nova diretoria, com gestão de março de 1976 a 
março de 1977; 4) o confrade Flávio Fusco distribuiu aos membros da DE, presentes, cópias 
xerox do trabalho “Campanha Financeira em Favor do Movimento de Unificação da USE”, cujo 
conteúdo deverá estar em pauta na próxima reunião; 3 - Perfil do Roteiro de Perguntas relativas 
às atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas: Foi lido e aprovado o trabalho, devendo 
ser impresso e encaminhado às entidades integradas à USE; 4 - Departamento de Doutrina – A 
análise do Perfil deu ensejo à avaliação de aspectos doutrinários, cogitando-se da oportunidade 
da necessária orientação aos Centros Espíritas, preconizada no programa iniciado com a “Carta 
aos Centros Espíritas”, constante da segunda etapa do trabalho. Como fonte de pesquisa e 
orientação foram lembrados vários trabalhos, inclusive a apostila do Encontro de Dirigentes 
Espíritas de 1973, realizado pelo Conselho Soteropolitano Espírita, da qual o confrade Attílio 
Campagnini entregou um exemplar a cada membro da DE, presente. 5 - Reforma do Estatuto 
da USE: o confrade Antonio Schiliró já salientou a oportunidade de ser revista e atualizada a 
redação de alguns parágrafos do Estatuto da USE, adequando-se à realidade do Movimento de 
Unificação Espírita do Estado. O assunto foi colocado em pauta para futuras análises e 
deliberações. 6 - Projeto do Estatuto da nova Federação ( Fusão USE-FEESP): A comissão 
encarregada da redação final concluiu seu trabalho, tendo encaminhado duas cópias xerox à 
DE da USE, para que o assunto prossiga no seu encaminhamento segundo as deliberações a 
respeito. Às 23,15 hs. a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presenta ata, assinada na 
forma habitual. 
 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 39 - 26 de abril de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 26 de abril de 1976, em sua sede, à rua Maranhão, 404, reuniu-se a Diretoria Executiva da 
USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti, comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença. Foi justificada a ausência do confrade Attílio Campagnini. 1) Foi 
lida e aprovada a ata da reunião anterior. 2) Correspondência: 1) Folheto do Clube do livro da 
UME de Araçatuba; 2) Nos 25 e 26 do Jornal “O Trevo”; 3) edição de abril de “Alavanca”, do 3º 
CRE Campinas; 4) edição de março de “Espiritismo e Unificação”; 5) “Reformador” de Abril; 6) 
Edital de convocação da Federação Espírita Catarinense sobre a realização da II Reunião Zonal 
de seu quadro federativo realizada em 24 de abril, em Florianópolis; 7) Boletim informativo da 
UME de Araçatuba, de abril; 8) convite da Sociedade Espírita Obreiros do Bem e Federação 
Espírita Catarinense, para a inauguração do Templo da Paz, dia 24 de Abril, em Florianópolis. 
Observação: acima, onde se lê “Obreiros do Bem”, leia-se “Obreiros da Vida Eterna; 9) Boletim 
Informativo nº25, da Federação Espírita da Bahia; 10) circular de 14 de abril informando sobre 
a eleição da Diretoria da citada federação; 11) circular da Entidade Espírita Lar da Família 
Universal sobre a programação anual de palestras de 1976; 12) circular nº10 da VI COMELESP 
e o programa da realização em Campinas no período de 15 a 18 de abril corrente; 13) edição 
de fevereiro do jornal “O Mundo Espírita” 2)- Entrevista do confrade Ignácio Giovine, 2º 
Tesoureiro da DE, ao jornal Diário Popular de 26/04/76. A propósito da entrevista por ocasião 
do 2º Encontro de Dirigentes Espíritas de São Miguel Paulista e adjacências, lida pelo confrade 
Ignácio Giovine, para esclarecimento dos membros presentes, salientou as várias incorreções 
da reportagem feita, fruto da inexperiência do repórter, e desconhecimento da matéria, a fim 
de salvaguardar sua função de Diretor da USE. Entregou a reportagem (recorte do jornal) ao 
confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, para esclarecer o ocorrido, junto à diretoria da FEESP, 
caso algum de seus membros tenham tomado ciência. 3) Jornal Unificação – O confrade Carlos 
Dias informou que o atraso da remessa dos jornais Unificação deverá ser resolvido com a 
entrega ao Correio nos próximos dias. Para a remessa aos assinantes foi impressa uma cinta de 
papel para enviar os 6 números em atraso, isto é, de outubro 1975 a março de 1976. Quanto o 
envio às UMEs e CREs, os 3 números em atraso, serão remetidos normalmente. A propósito foi 
lembrada a oportunidade de ser remetido um número do jornal Unificação a todo Centro 
Espírita adeso à USE, ficando em pauta o assunto para análise futura. 4) Relatório e sugestão 
para alteração do Estatuto da USE – O confrade Antonio Schiliró leu o presente trabalho, 
elaborado por ele. Para tratar do mesmo foi deliberado realizar-se uma reunião extraordinária 
na próxima segunda-feira. 5) Departamento de Mocidades: O confrade Abel Glaser informou 
que segundo a programação, realizaram-se as 4 Confraternizações Seccionais, nas cidades de 
Sorocaba, Rio Claro, Fernandópolis e Adamantina, de 15 a 18 de abril corrente, inclusive, com 
o lançamento da III COMJERGS. Os relatórios das confraternizações serão apresentados 
oportunamente. 6) Francisco Cândido Xavier no VI Congresso de Jornalistas e Escritores 
Espiritas, em Brasília – O confrade José Gonçalves Pereira leu a mensagem transmitida por 
Castro Alves, através de Chico Xavier, e recebida nas solenidades de abertura do referido 
congresso, realizado no período de 15 a 18 de abril em Brasília, o que se constituiu um 
acontecimento auspicioso para a divulgação do Espiritismo no Brasil, considerando o grande 
número de congressistas estrangeiros. As 23,20 horas a reunião foi encerrada, da qual lavramos 
a presente ata. 
 

Secretaria, aos 13 de dezembro de 1971 
 



 

 

 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 











 

 

Ata # 40 - 03 de maio de 1976 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Dia 3 de maio de 1976, em sua sede à Rua Maranhão 404, reuniram-se extraordinariamente 
sob a presidência do confrade Nestor João Masotti. Compareceram os membros que assinaram 
o livro de presença, sendo justificativas as ausências dos confrades AttiÍlio Campagnini e Merhy 
Seba. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 1) Correspondência: carta do Centro Espírita 
Anésio Siqueira, de Botucatu, datada de 29/03/76; carta da 4ª UDE, datada de maio/1976 sobre 
o estudo experimental das finalidades do Centro Espírita; cópias das atas da UME de São Roque, 
das reuniões de 14 e 27 de dezembro, dos meses de novembro e janeiro de 1976; carta da 
Sociedade Espírita Na Seara do Mestre, datada de 26/04/76, sobre os 26 anos de fundação; 
carta do 4º CRE - Taubaté, datada 10/4/76, enviando o calendário de atividades de 1976; 2) 
Recebimento das listas da Campanha Financeira – no 079 - Cr$ 270,00; 080 - Cr$ 260,00; 037 -
Cr$ 400,00; 038, em branco; 064 - Cr$ 410,00; 063 - em branco; 047 - Cr$ 160,00; 048 - em 
branco; 007 - Cr$ 300,00; 006 - Cr$ 120,00; 087 - Cr$ 105,00; 088 - em branco; 3) Sugestão da 
Proposta da Diretoria Executiva para alteração do Estatuto da USE. - O confrade Antonio 
Schiliró, em nome do Departamento de Organização da DE da USE, distribuiu uma cópia do 
trabalho em pauta aos membros presentes, fazendo sua leitura para a análise respectiva. 
Esclareceu que a matéria, quase na totalidade, representa o que vem sendo adotado pela USE, 
devendo apenas ser feito o registro no Estatuto para oficializar a redação. Algumas alterações 
sugeridas objetivam colocar alguns órgãos dentro de um esquema dinâmico, proporcionando-
lhes condições estatutárias. Considerando o adiantado da hora e não haver sido concluídas a 
análise e considerações, deliberou-se que o trabalho continuará na pauta da próxima reunião; 
4) Desencarne do confrade Reinaldo Soares Pinheiro - Secretário Geral da FEESP – em 4 de abril 
de 1976. O confrade Antonio Schiliró informou sobre o desencarne do confrade Reinaldo 
Soares Pinheiro, tendo comparecido ao velório e acompanhado o féretro ao cemitério da Vila 
Formosa, inclusive representando a USE; 5) 6.000 mensagens “Volte Mamãe” de Betinho 
psicografada por Chico Xavier. O confrade José Gonçalves Pereira entregou as mensagens 
supra, para que sejam distribuídas pelos órgãos da USE, as quais são impressas pela Casa 
Transitória da FEESP. Às 22,20 horas a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata. 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º secretário, 
Nestor João Masotti, presidente. 
 









 

 

Ata # 41 - 10 de maio de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 10 de maio de 1.975, em sua sede, à Rua Maranhão, 404 (prédio de propriedade da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo) reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, 
comparecendo os membros que assinaram o livro de presença . Foram justificadas as ausências 
dos confrades Fábio Dura, Abel Glazer, Ignácio Giovine, Paulo Alves de Godoy. Este último por 
motivo de férias e viagem até o dia 3 de junho próximo vindouro, conforme carta 6/5/76, 
endereçada à DE. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 1) Correspondência – Carta da 
Federação Espírita Catarinense de 6/5/76, informando sobre a enfermidade de seu Presidente 
confrade Hélio Abreu; Carta da UME de Jundiaí, de 2/5/76, sobre as atividades do órgão; 2) XV 
Assembleia Geral Ordinária da USE - 10 e 11/07/76 . O confrade Antonio Schiliró informou que 
o Conselho Metropolitano Espírita, através de suas UDEs, está providenciando as hospedagens 
para os representantes do interior, e que, segundo estimativa, o custo das refeições será de 
Cr$ 4.000,00 e Cr$ 5.000,00; 3) O confrade Merhy Seba distribuiu os textos do audiovisual 
intitulado “Missão do Centro Espírita”, referentes aos 36 slides que o comporão, a fim de ser 
apreciado e merecer a aprovação. Tendo em vista o adiantado da hora, o trabalho foi 
transferido para a próxima reunião. Considerando a urgência dos assuntos em pauta, foi 
deliberado que  na próxima segunda feira será realizada, extraordinariamente, uma reunião da 
DE; 4) O confrade Henry Colombo de Osorio esteve presente à reunião a convite do confrade 
José Gonçalves Pereira, o qual se dispôs a cooperar com a USE no Setor de Assistência Social, 
na Área Metropolitana. Às 22,40 hs. a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata. 
 
 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º secretário, 
Nestor João Masotti, presidente. 
 









 

 

Ata # 42- 17 de maio de 1976 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
 
Dia 17 de maio de 1976, a DE da “USE”, reuniu-se, extraordinariamente, em sua sede, Rua 
Maranhão, 404, às 20,20 hs., comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. 
Foram justificadas as ausências dos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e Fábio Dutra. 1) Foi 
lida e aprovada a ata da reunião anterior. 2) CORRESPONDÊNCIA: 1) Telegrama de 13/05/76, 
da Federação Espírita Catarinense informando sobre o desencarne de seu Presidente, Confrade 
Hélio Abreu; 2) Carta de 29/4/76, do Lar da Criança Humberto de Campos; 3) Carta de 6/5/76, 
da UME de Paraguaçu Paulista; 4) carta de 11/5/76, do Centro Espírita Casa de Jesus; 5) 
Programa da palestra do confrade, orador e médium Divaldo Pereira Franco, dia 16/5/76, 
promovida pelo Instituto Espírita de Educação. 6) Carta de 26/3/76, da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, cedendo as dependências da sede nova, à Rua Japurá, para a realização 
da XV Assembleia Geral Ordinária da USE nos dias 10 e 11 de julho de  1976; 7) carta de 11/5/76, 
da União de Assistência Social de Santo Anastácio; 8) Boletins nos 107 e 108 da Mocidade 
Espírita Irmã Ragazzi Martins, de Araçatuba; 9) Boletim Informativo nº 30, da Federação Espírita 
do Rio de Janeiro – Seção Capital. 3) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – O confrade 
José Gonçalves Pereira informa sobre a participação dos confrades sr. Decio Silva Barros, 
Addelmo Poncchiroli, Léo Strumillo e Henri Colombo Osório, integrantes da equipe de trabalho 
do DAS da USE e da Casa Transitória da FEESP, no Curso de Preparação de Trabalhadores 
Voluntários para .Assistência Social Espírita, organizado pela UME de Campinas, nos dias 15 e 
16 de maio corrente, tendo destacado a profundidade com que os vários temas foram 
abordados. 4) TEXTO DO AUDIOVISUAL “MISSÃO DO CENTRO ESPÍRITA” PROGRAMA DA XV 
ASSEMBLEIA DA USE. Após a conclusão da leitura do trabalho em pauta, feitas pequenas 
alterações, foi o mesmo aprovado. O confrade Merhy Seba informa que a revisão quanto às 
exigências de uma perfeita redação será feita por um profissional especializado de seu círculo 
de amizades. Às 22,30 hs a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente ata. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 







 

 

Ata # 43 - 24 de maio de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 24 de maio de 1976 reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, às 20,20 hs, À rua Maranhão, 
404, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. 1) Foi lida e aprovada a 
ata da reunião anterior. 2) Recebimento de listas de campanha financeira Nº 005 – 500,00; 006 
– 100,00; 075 e 076 – 300,00; Nº 083 – cancelada; 084 – 100,00; 086 – 200,00. 3) 
Correspondência – carta de 9/5/76 da Federação Espírita do Estado da Bahia; do 4º CRE – 
Taubaté, datada de 15/5/76; convite da 4ª UDE, sobre a Mesa Redonda de Diretores e 
Dirigentes Espíritas, dia 5/6/76; convite do Lar da Família Universal para a palestra de 29/5/76; 
a 2ª circular datada de 21/5/76, da Comissão de Eleição da USE. A respeito o Confrade Attílio 
Campagnini informou sobre o andamento dos trabalhos. 4) XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA USE – 10 E 11/7/1976 - Todos os assuntos referentes à mesma foram colocados em pauta, 
sendo deliberado o seguinte: a) O audiovisual “A Missão do Centro Espírita” será apresentado 
pelo Diretor do Departamento de Doutrina, confrade dr. Luiz Monteiro de Barros; b) 
CONVOCAÇÃO – Será feita de conformidade com o Estatuto; 
c) PROGRAMA DIA 10 DE JULHO DE 1976 

13:00 hs. – Início da entrega das credenciais 
14:00 hs. – Instalação da Assembleia. (Não havendo número legal, será iniciada às 16:00 
hs., em segunda convocação com qualquer número) 
a) – Instalação da AGO pelo Presidente da USE. 
b) – Eleição da Mesa Diretora e nomeação, pela mesma, da Comissão de Redação Final. 
c) – Aprovação do Regimento Interno. 
(A Assembleia é interrompida para reiniciar-se às 9:00 hs. do dia 11/6/1976) 
 
18 hs – Lanche. 
 
19 hs – Confraternização – Parte Artística – Audiovisual – Missão do Centro Espírita. 
(A PARTE ARTISTICA será pelo Coral da FEESP) 
 
Dia 11 de julho de 1976 
9:00 hs – Reinício da Assembleia. 
d) – Apresentação do Relatório Geral da Diretoria Executiva da USE e prestação de 
contas da administração. 
e) – Posse aos membros do CDE. 
(A Assembleia é interrompida para reiniciar-se logo após a reunião do CDE) 
 
Reunião do CDE 
I. – Eleição da Diretoria Executiva para o biênio 76/78 

II. – Posse da Diretoria Executiva eleita. 
 
REINÍCIO DA ASSEMBLEIA 
f) – Conhecimento da Eleição da Diretoria Executiva (DE) 
g) – Palavra livre. 
h) – Leitura e apresentação das deliberações finais e da ata. 
i) – Encerramento – ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO. 
 

c) PROJETO DE REGIMENTO INTERNO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DA USE 



 

 

ARTIGO 1º - As Assembleias Gerais da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
serão realizadas de conformidade com o que consta no presente Regimento Interno. 
 
ARTIGO 2º - A Assembleia Geral da USE será ordinária ou extraordinária. 

Parágrafo 1º - A Assembleia Geral Ordinária será realizada sempre que convocada, 
bienalmente, nos termos do artigo 38 do Estatuto, para: 

a) apreciar as contas da administração cujo mandato se extingue; 
b) dar posse aos membros do Conselho Deliberativo Estadual; 
c) tomar conhecimento e deliberar sobre todos os assuntos submetidos à sua 
apreciação e que lhe digam respeito; 
d) tomar conhecimento da eleição da nova Diretoria Executiva. 
 

Parágrafo 2º A Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que convocada 
para fim especial e de urgência. 
 
Parágrafo 3º A convocação da Assembleia Geral será feita pelo Presidente  da USE , nos 
termos do artigo 13 do Estatuto, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias através da 
imprensa e do envio de circulares mencionando-se data e hora, local e ordem do dia. 
 
Parágrafo 4º A Assembleia Geral somente deliberará sobre os assuntos para os quais 
tenha sido convocada. 
 

ARTIGO 3º - A Assembleia Geral será constituída de: 
I – um representante de cada uma das sociedades espíritas inicialmente 
patrocinadoras do movimento de unificação do Estado; 
II – um representante de cada uma das sociedades espíritas especializadas de 
âmbito estadual, como tal reconhecidas pelo Conselho Deliberativo Estadual; e 
III – um representante de cada uma das demais sociedades espíritas unificadas.  
 

Parágrafo I - Cada sociedade terá direito a um voto, exercido por seu representante 
devidamente credenciado, sendo vedado o voto por procuração. 
 
Parágrafo II – Cada representante poderá representar apenas uma única sociedade 
unificada. 
 

ARTIGO 4º - Instalada a Assembleia Geral pelo Presidente da USE, nos termos do artigo 13 do 
Estatuto, será eleita e empossada a sua mesa diretora que será assessorada a sua mesa diretora 
que será assessorada pelo Secretário Geral da Diretoria Executiva da USE, em exercício.  
 

Parágrafo 1º - A mesa diretora, a que se refere o presente artigo, será composta de: 
Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes e 1º, 2º e 3º Secretários. 
 
Parágrafo 2º - Ao Presidente da Assembleia Geral, compete: 

a) presidir as reuniões plenárias ou parciais, podendo delegar poderes aos Vice-
Presidentes; 
b) nomear a Comissão de Redação Final e as demais Comissões que se fizerem 
necessárias; 
c) limitar o uso da palavra de forma que o tempo de duração da Assembleia Geral 
baste para a ultimação de todos os trabalhos; 



 

 

d)assinar todos os documentos em trânsito bem como as resoluções finais da 
Assembleia Geral; 
e) dar posse, em nome da Assembleia Geral, aos novos membros do Conselho 
Deliberativo Estadual; 
f)praticar todos os atos que assegurem a eficiência da Assembleia Geral. 
 

Parágrafo 3º - Aos 1º e 2º Vice-Presidentes compete secundar a ação do Presidente, 
quando designados por este, e substituí-los nas suas faltas e impedimentos, obedecida a 
ordem decrescente. 
 
Parágrafo 4º - Ao 1º Secretário compete: 

a) dirigir os trabalhos da secretaria da Assembleia Geral; 
b) redigir as atas, correspondências e demais documentos; 
c) coligir todos os documentos necessários à elaboração das resoluções finais, 
entregando-os à Comissão de Redação Final; 
d) reunir e entregar à Secretaria Geral da USE, todo o material e documentação 
existentes, uma vez terminada a Assembleia Geral. 
 

Parágrafo 5º - Aos 2º e 3º Secretários, compete secundar o trabalho do 1º Secretário, 
desempenhando as tarefas por ele deferidas e substituí-lo nas suas faltas e 
impedimentos, obedecida a ordem decrescente. 
 
Parágrafo 6º - Nas Assembleias Gerais Ordinárias caberá à sua mesa diretora dirigir a 
primeira reunião do Conselho Deliberativo Estadual, na qual será eleita e empossada a 
nova Diretoria Executiva. 
 

ARTIGO 5º - A Comissão de Redação Final, nomeada nos termos da letra “b” do Parágrafo 2º 
do artigo 4º deste Regimento, será composta de 3 (três) membros. 
 

Parágrafo único – Caberá à Comissão de que trata o presente artigo, redigir à vista dos 
dados coligidos, as resoluções finais da Assembleia Geral, que deverão ser entregues ao 
seu Presidente para serem lidos no encerramento. 
 

ARTIGO 6º - O Presidente da Assembleia Geral submeterá à consideração do plenário os 
assuntos que se enquadrarem nas finalidades para os quais tenha sido convocada, bem como 
os documentos redigidos pela Comissão de Redação Final. 
 

Parágrafo 1º - Serão vedadas quaisquer referências ou críticas ofensivas a pessoas, a 
instituições ou a ideologias, como também serão vedados os debates sobre assuntos 
relativos a divergências de caráter doutrinário. 
 
Parágrafo 2º - Os assuntos que não se enquadraram nas finalidades na Assembleia Geral, 
serão encaminhados para a consideração do Conselho Deliberativo Estadual. 
 

ARTIGO 7º - As deliberações da Assembleia Geral só serão válidos se representarem a opinião 
de, no mínimo, metade e mais um dos representantes presentes com direito a voto. 
 



 

 

Parágrafo 1º - Para efeito de fixação da maioria absoluta a que se refere o presente artigo, 
os votos em branco e as abstenções serão computados em favor da deliberação que 
apresentar maior número de votos. 
 
Parágrafo 2º - O Presidente da Assembleia Geral, consultando o plenário estabelecerá se 
o processo de votação será por escrutínio secreto ou aclamação. 
 

ARTIGO 8º - Os representantes das Sociedades Unificadas deverão: 
I – estar presentes a todos os atos da Assembleia Geral; 
II – aceitar as suas indicações para compor a nova diretoria e para desempenho 
de tarefas, encargos e funções; 
III – portar, abertamente todo o transcorrer da Assembleia Geral, a credencial 
fornecida pela Secretaria da USE, quando da assinatura do livro de presença.  
 

Parágrafo 1º - Os representantes que chegarem à Assembleia Geral após a sua instalação, 
deverão dirigir-se à mesa diretora para obter a credencial e assinar o livro de presença.  
 
Parágrafo 2º - A ata da Assembleia Geral, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 
membros da mesa diretora e pelos representantes presentes que o desejarem. 
 

ARTIGO 9º - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos em Assembleia Geral.  
 
ARTIGO 10º - O presente Regimento Interno é válido para todas as Assembleias Gerais da União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e somente poderá ser revogado ou alterado 
em Assembleia Geral. 
 
ARTIGO 11º Aprovado na XV Assembleia Geral Ordinária da USE, o presente Regimento Interno 
entra em vigor no ato de sua aprovação. 
 
5) Alteração do Estatuto da USE: O confrade Antônio Schiliró também apresentou trabalho que 
elaborou sobre a alteração do Estatuto da USE, inclusive deliberações já aprovadas pelo CDE e 
incorporados ao esquema de execuções, sendo aprovada sua inclusão no Relatório da Diretoria 
Executiva, já que por falta de tempo o assunto não pode ser incluído na Ordem do Dia da XV 
Assembleia Geral da USE, considerando que teria que ser apreciado pelos órgãos dentro do 
prazo estipulado. 6) Departamento de Mocidades da DE: O confrade Abel Glaser informou que 
a XXXVIII Reunião Geral do DM será realizada dia 30/5/76, com início às 9.00 hs., na sede da 
USE. 7) A ELEIÇÃO DA DIRETORIA: O confrade Carlos Dias informou que no dia 23/5/76realizou-
se a eleição da Diretoria da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sendo que 
oportunamente dará os nomes dos confrades e os respectivos cargos assumidos, uma vez que 
não tinha em mãos a relação. Às 22,50 hs. a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a presente 
ata. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º secretário da DE, 
Nestor João Masotti, presidente. 
 





















 

 

Ata # 44 - 14 de junho de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 14 de junho de 1976, às 20,20 horas, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da USE, em sua sede, à Rua Maranhão, 404, comparecendo 
os membros que assinaram o livro de presença. Foram justificadas 
as ausências dos confrades Antonio Schiliró e Merhy Seba. 1) Foi 
lida e aprovada a ata da reunião anterior. 2) Foram recebidas as 
seguintes listas da “Campanha Financeira: 009 e 010 – 500,00; 
043 – 1.000,00; 044 – cancelada. 3) Correspondência: carta do 7º 
CRE – Araraquara, de 20/5/76; do 26º CRE – Santo André, de 
10/5/76; da UME de Taubaté, de 18/5/76; da Federação Espírita de 
Alagoas, de 21/5/76; do 27º CRE, de 26/5/76; da Federação 
Espírita do Rio Grande do Norte, de 30/4/76; convite do Lar da 
Família Universal para a palestra doutrinária de 19/6; da X 
COMECAP para o chá confraternativo de 6/6/76; da UME de 
Adamantina para a III Feira do Livro Espírita e I Mês Espírita 
de Adamantina; boletim SINE de maio de 1976; subsídios sobre 
“Orientação de Passes”, do Grupo Espírita Luz e Amor, de Aracaju, 
Sergipe; carta da UME de Ribeirão Preto, de 2/6/76; da UME de 
Campinas, de 17/5/76; circular da Federação Espírita Brasileira, 
de 4/5/76, ref. 001/DIJ/76, sobre a reunião do Conselho 
Federativo Nacional, em Brasília, no período de 23 a 25 de julho 
p. vindouro, quando será realizado também o Encontro Nacional de 
Evangelização Infanto-Juvenil. A propósito ficou exposto e 
deliberado, que acompanharão o Presidente da DE, na qualidade de 
assessores, os Diretores dos Departamentos de Evangelização das 
Novas Gerações e de Mocidades da USE, podendo acompanhá-los seus 
colaboradores diretos, que julgarem oportuno. 4) Tesouraria: O 
1º Tesoureiro da DE informou que continua o recebimento das 
listas dos mantenedores. Com relação à remessa do jornal 
Unificação deverá ser colocada em dia brevemente. 5) Projeto de 
Regimento Interno das Assembleias Gerais da USE: Analisado 
novamente o texto do artigo 6º e seus parágrafos, foi aprovada 
a seguinte redação: ARTIGO 6º - A Assembleia Geral terá o 
desenvolvimento dos seus trabalhos executados de conformidade 
com o programa elaborado para a mesma e que acompanhará a sua 
convocação. Parágrafo 1º - O Presidente da Assembleia Geral, 
decidido o programa a que se refere o presente artigo, submeterá 
à consideração do plenário os assuntos que se enquadrarem nas 
finalidades para as quais tenha sido convocada, bem como os 
documentos redigidos pela Comissão de Redação Final. Parágrafo 
2º - Serão vedadas quaisquer referências ou críticas ofensivas 
a pessoas, a instituições ou a ideologias, como também, serão 
vedados os debates sobre assuntos relativos a divergências de 
caráter doutrinário, e que se não relacionem com as finalidades 
para as quais a Assembleia Geral tenha sido convocada. Parágrafo 
3º - Os assuntos que não se enquadrarem nas finalidades da 
Assembleia Geral poderão ser encaminhados à consideração do 
Conselho Deliberativo Estadual. 5) Departamento de Evangelização 
das Novas Gerações: informou seu Diretor que foi posto em prática 
um plano de realizar reuniões mensais com uma equipe desse 



 

 

Departamento com evangelizadores da região onde foi realizado 
encontro, ao invés de realizar grande número de encontros. Após 
2 anos de trabalho junto ao 4º CRE – Taubaté, os resultados 
vieram confirmar as vantagens esperadas, com o aprimoramento do 
trabalho e dos evangelizadores. Assim, pode ser estendida a 
experiência a Campinas e ABC, desde novembro de 1975. Em 31/7 e 
1/8/76 está programado novo Encontro de Evangelizadores em 
Campinas. Para atender a regiões mais distantes estão sendo 
estudados encontros e preparação de equipes em cidades que tenham 
elementos capacitados a levar às localidades próximas o mesmo 
trabalho feito pela equipe do Departamento. 6) Departamento de 
Mocidades da DE da USE: Seu Diretor informou que na XXXVIII 
Reunião Geral do Departamento foram entregues os relatórios da 
XIX COMENOESP, II COMECELESP, VI COMELESP, XI COMENESP e o 
programa do IX Curso de Orientadores de Mocidades Espíritas, e 
sobre os quais desenvolveu-se a pauta da reunião. 7) Texto de 
apresentação do audiovisual “Missão do Centro Espírita”: O 
Diretor do Departamento de Doutrina da DE apresentou a redação 
da apresentação do audiovisual em tela, o qual foi aprovado. 8) 
Departamento de Assistência Social: Seu Diretor informou que 
está sendo programada a constituição de uma equipe de trabalho 
de orientação aos órgãos da USE, na área de Assistência Social, 
como se verificou com a UME de Campinas, no Curso de Preparação 
de Trabalhadores Voluntários, dias 15 e 16 de maio p. passado, 
de excelentes resultados, abrindo ótimas perspectivas para o 
futuro. 9) Reuniões extraordinárias da DE até o final da gestão: 
O Presidente da DE sugeriu, e foi aprovado, que as suas reuniões 
se verificassem todas às 2as-feiras, até o final do mandato, a 
fim de atender todo o expediente necessário à conclusão das 
tarefas. Às 22,30 hs a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se 
a presente ata. 
 
Elfay Luiz Appollo 
Luiz Monteiro de Barros 
 













 

 

Ata # 45 - 21 de junho de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 21 de junho de 1976, às 20,00 horas, em sua sede, reuniu-se a Diretoria Executiva, 
comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. Presidiu a reunião o confrade 
dr. Luiz Monteiro de Barros, Vice-presidente, na ausência, por motivo de saúde, do Presidente, 
confrade Nestor João Masotti. 1) - Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior; 2) - Listas da 
campanha financeira - Foram recebidas as de números: 085 - 95,00; 015/016 – 200,00; 3) - 
Correspondência: Relatório da UME Mogi das Cruzes, do período de 1974/1976; carta do 
Instituto de Difusão Espírita de Araras de 18/6/76; carta de Centro Espírita 12 apóstolos de São 
Paulo de 1/6/76; do Centro Espírita Servos da Verdade de Osasco, de 30/5/76; da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo de 1/6/76; circular da Federação Espírita do Rio Grande do 
Norte de 15/6/76; convite sobre a I Semana Espírita, digo, do Jovem Espírita da 4ª UDE; Jornal 
Espírita " O Trevo" de junho; boletim “Centelha” de maio e junho; jornal “A Nova Era” de junho; 
boletim “O Informativo” de junho. O Secretário Geral da USE entregou aos demais membros 
da DE, presentes, o convite da XV Assembleia Geral da USE, bem como um número do Boletim 
Informativo no 26 referente ao Relatório de 1975, da Federação Espírita do Estado da Bahia; 4) 
- Pasta de documentos para a XV Assembleia Geral da USE, o confrade Merhy Seba, dentro do 
esquema de trabalho do Departamento de Organização, apresentou sugestão de uma pasta de 
documentos para arquivar todo o material referente à XV Assembleia Geral da USE. Foi 
aprovada a impressão de 1.000 pastas, sendo 400 para a Assembleia e 600 para usos diversos 
da Secretaria da DE, aproveitando-se o custo reduzido de uma quantidade maior; 5) - 
Audiovisual “Missão do Centro Espírita”: o confrade Merhy Seba, que coordena este trabalho, 
para os departamentos de Divulgação e Relações públicas, apresentou os slides e a gravação, 
sendo aprovados com grande entusiasmo por todos; 6) - Jornal Unificação: o confrade Carlos 
Dias informou que a edição de maio já foi encaminhada às UMEs e CREs, e que a edição de 
junho deverá ser remetida antes da XV Assembleia Geral da USE; 7) - Viagem do confrade 
Antonio Schiliró à Bahia e ao Rio de Janeiro - Na Bahia, visitando a Federação Espírita do Estado 
da Bahia e o Centro Espírita Caminho da Redenção e Mansão do Caminho, disse ter ficado 
radiante e empolgado pelos trabalhos realizados pelos confrades baianos. O mesmo 
acontecendo com a visita à Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, especialmente no 
setor editorial, com a enorme quantidade de livros despachados, como da revista Reformador, 
que é enviada a 63 países, tendo impressionado vivamente o moderno equipamento do setor 
gráfico da FEB. às 21,45 hs. a reunião foi encerrada, da qual lavrou-se a seguinte ATA. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 46 - 28 de junho de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Junho de 1976, em sua sede, à rua Maranhão, 404, reuniu-se a 
Diretoria Executiva da USE, presentes os seus membros que assinaram o “livro de presença”. 
Às 20,15 hs. com a prece proferida pelo companheiro Presidente deu o mesmo a reunião por 
iniciada. Em virtude da ausência do 1º Secretário, por motivo de viagem, deixou de ser lida a 
ata da reunião anterior, o que será feito na próxima reunião. Passando-se ao expediente o 
Secretário Geral informou o recebimento das “Listas de Contribuição” de nºs 051 e 052, a cargo 
do prof. Milton Ferreira, de Barretos, a primeira em branco e a última acompanhada de cheque 
de Cr$ 500,00. Acusou o recebimento do Relatório apresentado pela Dra. Marília Peregrino 
Loureiro, relativo às atividades do Departamento de Educação da DE da USE, no período de 
1974/ 1976. O confrade Osvaldo Jayme de Almeida, Presidente da União Municipal Espírita de 
Jacupiranga, em carta de 25 do corrente, comunica a realização, no período de 25/7 a 01 
/08/76, da XIª. Semana Espírita do Vale do Ribeira, conforme programa enviado. Para as 
atividades programadas, espera receber indicação do CRE-Santos, de nomes de oradores, ou 
da DE da USE. Os presentes tomaram conhecimento de Circular da IIIª COMJESP, informando a 
constituição do Conselho Diretor, presidido pelo confrade Abel Glaser. O 1º Encontro de 
Dirigentes e Representantes de Mocidades da IIIª COMJESP deverá se realizar no dia 04/07/76, 
em Osasco, à rua Victor Brecheret, 519. Em seguida, o confrade Merhy Seba projetou os 
“slides” que serão utilizados por ocasião da XV AGO da USE, como parte do programa constante 
do audiovisual a “Missão do Centro Espírita”. A apresentação foi acompanhada de trilha sonora 
e o confrade Merhy Seba informou que o trabalho está em fase de elaboração final. O 
Secretário Geral informou que, com a colaboração de companheiros do CME, foi aprovado o 
plano de trabalho destinado ao atendimento dos representantes que comparecerem a XV AGO. 
O confrade sr. Paulo Alves Godoy informou que o número de junho do jornal Unificação ficará 
pronto, provavelmente até o próximo dia 2 de julho. O companheiro Presidente da DE lembrou 
aos Diretores presentes que algumas listas de contribuição ainda se encontram em poder dos 
mesmos aguardando solução. Nada mais havendo para ser tratado e como ninguém mais 
desejasse fazer uso da palavra o confrade Presidente solicitou ao confrade dr. Flávio Pereira do 
Valle que proferisse a prece final e deu a reunião por encerrada, lavrando –se a presente ata 
sob ditado, e que para constar, é assinada na forma de praxe. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º secretário da DE, 
Nestor João Masotti, presidente. 
 









 

 

Ata # 47 - 05 de julho de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 5 de julho de 1976, às 20,10 hs., em sua sede, à Rua Maranhão, nº 404, reuniu-se a Diretoria 
Executiva da USE, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. Iniciando o 
trabalho, o Presidente Nestor João Masotti profere a prece. São lidas e aprovadas as atas das 
reuniões anteriores sob nºs 45 e 46. O Secretário Geral, Antonio Schiliró acusa o recebimento 
das seguintes listas da “campanha financeira”: 001 – 900,00; 002 – 900,00; 029 – 300,00; 030 
– foi extraviada, 003 – 500,00; 004 – 1.000,00; estas duas últimas em relação à parte porque 
as listas originais foram extraviadas. Foi acusado também o recebimento da seguinte 
correspondência: 1) Carta-circular da Federação Espírita Brasileira de 25/6/76 sobre o 
“Encontro Nacional de Evangelização Infanto-Juvenil” a realizar-se nos dias 23 a 25 de julho 
corrente, em Brasília, por ocasião da Reunião do Conselho Federativo Nacional; 2) Circular de 
13/6/76, da Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de Tarso; 3) Carta do 25º CRE – Presidente 
Prudente, de 25/6/76. A respeito do Encontro Nacional de Evangelização em Brasília, foram 
ultimados os detalhes sobre a viagem dos representantes da USE, integrantes dos 
Departamentos de Mocidades e Evangelização das Novas Gerações, acompanhando o 
Presidente da DE. O confrade Atílio Campagnini; em nome da respectiva comissão, apresentou 
a chapa-sugestão para a eleição da próxima gestão da DE da USE, conforme circular datada de 
3 de julho corrente, assinada pelos membros, Alcebíades Bertan; Evany Figueira e Atílio 
Campagnini, e constando dos seguintes nomes: Presidente: Nestor João Masotti; Vice-
presidente: dr. Luiz Monteiro de Barros; Secretário Geral: Antonio Schiliró; 1º Secretário: Elfay 
Luiz Appollo; 2º Secretário: José Coriolano de Castro; 3º Secretário: Atílio Campagnini; 1º 
Tesoureiro: Carlos Dias, 2º Tesoureiro: Ivo Prates de Oliveira; Procurador: Dr. Flávio Pereira do 
Valle. Os Diretores dos Departamentos de Assistência Social e Evangelização das Novas 
Gerações entregaram os relatórios das atividades dos mesmos. O Presidente da DE apresentou 
o relatório da Diretoria Executiva relativo à gestão que se finda, sendo aprovado com as 
inclusões ainda necessárias. O Presidente da DE bem como o Secretário Geral informaram que 
todos os preparativos para a realização da XV Assembleia Geral Ordinária da USE foram 
ultimados, devendo transcorrer de conformidade com o programa. O confrade Merhy Seba 
fará uma apresentação-ensaio do audiovisual “A Missão do Centro Espírita”, na FEESP, 5ª feira 
às 20 horas, solicitando a presença dos membros da DE para a apreciação. O confrade Antonio 
Schiriló solicitou a colaboração dos membros da DE, para preparar o local de recepção e 
assinatura dos representantes à XV Assembleia e à Reunião do Conselho Deliberativo Estadual, 
no próximo sábado, às 9 horas. O confrade Abel Glaser informou sobre os resultados 
satisfatórios do 1º Encontro de Presidentes e Representantes à III COMJESP, dia 4 de julho 
corrente, em Osasco. Informou também que não comparecerá à próxima reunião da DE da 
USE, a fim de que a futura Diretoria fique à vontade para a indicação do Departamento de 
Mocidades na gestão do próximo biênio. Os confrades José Gonçalves Pereira e Fábio Dutra 
informaram que procederão da mesma forma. O Presidente da DE, Nestor João Masotti, 
agradeceu a todos os membros da mesma a colaboração (de todos) valiosa, graças à qual foram 
realizados os trabalhos durante os dois anos de gestão. Às 24,20 hs. a reunião foi encerrada, 
com a prece proferida pelo confrade Ignácio Giovine, lavrando-se a presente ata, que segue 
assinada na forma regulamentar. 
 
Elfay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 











 

 

Ata # 1 - 12 de julho de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 12 de julho de 1976, às 20,15 hs, o Presidente da DE da USE deu início à reunião, proferindo 
a prece. Foi realizada em sua sede à rua Maranhão, 404. Por motivo de força maior foi 
justificada a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. 1) Expediente – O Secretário 
Geral acusou o recebimento da lista da campanha financeira nº 054 no valor de 150,00. As 
listas 093 e 094 inicialmente foram extraviadas, sendo enviadas 2ªs vias. Como apareceram 
posteriormente, foram entregues ao Secretário Geral, ficando válidas as 2ªs vias, em poder do 
respectivo destinatário. Recebida a circular 01, de 19/5/76 sobre a COMJEB MEAK, da 
Mocidade Espírita Allan Kardec, da Comunhão Espírita de Brasília; relatório de 1975 da UME de 
São Roque, bem como cópia da ata da reunião realizada em 28/2/76; carta do Instituto Espírita 
de Educação, indicando provisoriamente para o cargo de Diretor do Departamento de 
Educação da DE da USE, o confrade Ignácio Giovine. 2) XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
USE – Abordando-se a realização da XV Assembleia, destacou-se que os trabalhos foram 
realizados num clima de intensa harmonia e confraternização, sendo cumprido integralmente 
o programa elaborado. A nova Diretoria Executiva da USE foi eleita e é composta dos seguintes 
confrades: Presidente – Nestor João Masotti; Vice-Presidente: dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Secretário Geral – Antonio Schiliró; 1º Secretário – Elfay Luiz Apolo; 2º Secretário – José 
Coriolano de Castro; 3º Secretário – Attílio Campanini; 1º Tesoureiro – Carlos Dias; 2º 
Tesoureiro – Flávio Tavares Fusco e Procurador – dr. Flávio Pereira do Valle. De conformidade 
com as normas vigentes será publicado na próxima edição do jornal Unificação a Súmula da Ata 
do CDE, o Relatório da D.E. com o balanço da Tesouraria, bem como o Regulamento interno 
das Assembleias Gerais da USE aprovado, redação feita pela Comissão de Redação Final da 
Mesa Diretora da Assembleia. O Presidente da DE solicitou providências à Secretaria Geral, no 
sentido de preparar a documentação para o registro dos novos Diretores nas repartições e 
estabelecimentos bancários. Foi aprovado que, face ao grande volume de trabalho que a DE da 
USE deve desenvolver na gestão, as suas reuniões ordinárias passam a ser realizadas todas as 
segundas feiras, no horário das 20,00 às 22,00 horas. Como alguns membros têm 
compromissos anteriores, para as segundas feiras que na gestão anterior a DE não tinha 
reuniões, ficaram dispensados até desincumbirem-se de tais compromissos. 3) Reunião do CFN 
DA FEB, EM 23/25/7/76 – Cogitou-se sobre os representantes da USE àquela reunião, em 
Brasília, ficando a indicação dos nomes dos confrades para próxima reunião da DE, 
especialmente ao que se refere aos assessores junto ao Encontro Nacional de Evangelização. 
4) Indicação do Diretor do Departamento de Evangelização das Novas Gerações – O confrade 
Attílio Campanini tem o nome de uma confreira para indicar para o cargo supracitado, fazendo 
a indicação formal na próxima reunião, porque a mesma encontra-se em viagem. Às 22,20 
horas, feita a prece pelo confrade Antonio Schiliró, a reunião foi encerrada, lavrando-se a 
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada na forma regulamentar. Em tempo: a 
data da reunião anterior, de nº 47, foi lida e aprovada nesta reunião de 12/07/76. 
 
 
 
Elfay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 









 

 

Ata # 02 - 19 de julho de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 19 de Julho de 1976, 20,15 horas, o Presidente Nestor João Masotti inicia a reunião da DE 
da USE, proferindo a prece. Presentes os membros que assinaram o livro de presença. Faltou 
o confrade Attílio Campanini, que justificou. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 1) 
acusado o recebimento das cartas do Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz, de 09/07/76 
e da Federação Espírita do Estado de São Paulo de 07/07/76. O Secretário Geral Antonio Schiliró 
informou que endereçou carta ao Presidente Francisco Thiesen, do Conselho Federativo 
Nacional, da Federação Espírita Brasileira, datada de 19 de julho corrente, lendo a cópia, 
comunicando que representará a USE na reunião de 23 a 25 do corrente, em Brasília, no 
impedimento do Presidente e do Vice-Presidente do DE. Será assinado pelos confrades Abel 
Glaser e Fábio Dutra para os assuntos da pauta do Encontro Nacional de Evangelização da 
Criança e do Jovem. 2) Na indicação dos responsáveis pelos Departamentos da DE da USE na 
gestão de 1976/1978 foram aprovados os seguintes confrades: Departamento de Assistência 
Social : José Gonçalves Pereira; Divulgação: Merhy Seba, sendo que para o jornal Unificação, 
foi indicado em continuidade ao trabalho: Paulo Alves Godoy; Doutrina: Eder Fávaro; Educação: 
Ignácio Giovine; Evangelização das Novas Gerações: Adail Andriolo; Finanças: Carlos Dias; 
Jurídico: Flávio Pereira do Valle; Mocidades: Abel Glaser; Organização: Antonio Schiliró e 
Relações Públicas ficará vago até ser indicado o responsável. Os confrades acima referidos, 
presentes, aceitaram a indicação, assumindo as funções. Os ausentes serão consultados, cujo 
resultado constará da pauta das próximas reuniões da DE. Às 22,20 horas o Presidente encerra 
a reunião, proferindo a prece o confrade Antonio Schiliró. Para constar, lavramos a presente 
que, após lida e aprovada, segue assinada devidamente. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 









 

 

Ata # 3 - 02 de agosto de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Dia 2 de agosto de 1976, às 20,10 horas, o Presidente Nestor João Masotti inicia a reunião da 
DE da USE proferindo a prece. Presentes os membros que assinaram o livro de presença, sendo 
justificadas as faltas dos confrades Attílio Campanini e Antonio Schiliró. Expediente: Convite do 
Conselho Metropolitano Espírita para o “Encontro Especial” no dia 15/08/76. O confrade 
Merhy Seba vai consultar os nomes para constituir a comissão de redação do jornal Unificação 
a fim de dinamizá-lo com uma nova configuração visual e fala da participação da Mocidade 
numa secção a ela dedicada. O confrade Abel Glaser nos informa sobre o Encontro Nacional 
em Brasília: “Evangelização da Criança e do Jovem”, realizado de 23 a 25 de julho de 1976 
promovido pelo Conselho Federativo Nacional e lê o documento que serviu de base para os 
trabalhos realizados e suas conclusões. Abel Glaser nos informa também a respeito do IX Curso 
Intensivo para Dirigentes das Mocidades Espíritas realizado em Franca de 23 a 30 de julho de 
1976, entregando toda a documentação do referido Curso. Por ocasião da 1ª Palestra do 1º 
Mês Espírita promovido pelo Centro Espírita na cidade de Tatuí, o confrade Nestor João 
Masotti, em nome da USE recebe das mãos do sr. Prefeito dessa cidade, uma medalha 
comemorativa do sesquicentenário de Tatuí. Encerramento da reunião às 22,15 horas com uma 
prece proferida pelo confrade Fábio Dutra. Para constar, lavramos a presente ata que após lida 
e aprovada segue assinada. 
 
 
José ???, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 







 

 

Ata # 4 - 09 de agosto de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Em 09/08/76, às 20,10 horas, o confrade Nestor João Masotti inicia a reunião proferindo a 
prece. Presentes os membros que assinaram o livro de presença sendo justificadas as faltas dos 
confrades José Gonçalves, Fábio Dutra e Abel Glaser. Expediente: Convite da UME de Rancharia 
do 25º CRE, de 2/8/76, para a “Jornada sobre Mediunidade”, de 30/10 a 2/11/76; Boletim da 
Semana Regional Espírita, de 18 a 26/9/76 patrocinada pelo 25º CRE Presidente Prudente; 
Boletim Informativo da UMEA de Araçatuba de 08/76; Cartas: do CRE da 11ª Região indicando 
o confrade Waldercir Vani Sacchetim para ocupar a suplência junto ao CDE; da Federação 
Espírita do Estado de Mato Grosso agradecendo a remessa de trabalhos sobre a Evangelização 
da Criança e Juventude; da USE 4ª Zona de 19/07/76, cumprimentando a diretoria recém-eleita 
e convidando para o “Estudo Experimental sobre finalidades do Centro Espírita”, em 7/8/76; 
da 2ª Região Goiás convite para a IV Confraternizacao Espírita nos dias 9, 10, 11 e 12/9/76. Com 
referência ao Encontro Nacional em Brasília, o confrade Antonio Schiliró diz que em uma 
reunião informal presidida pelo confrade Francisco Thiesen, presidente da FEB, são tratados 
dois assuntos importantes: o primeiro diz respeito ao reini1cio das obras da sede da FEB em 
Brasília, tendo os representantes das federações presentes assinado um memorial onde é 
solicitada a colaboração dos espíritas e sociedades espíritas para que essa finalidade se 
concretize; depois fala sobre o livro espírita fazendo um relato das atividades do Departamento 
Editorial. Elaborado o programa da próxima reunião da DE da USE em 12/09/76. O confrade 
Nestor João Masotti submete à análise dos presentes um trabalho “em favor do movimento 
espírita do estado de São Paulo” sobre a fusão USE – FEESP, mas pelo adiantado da hora os 
debates sobre o assunto continuarão na próxima reunião da DE. Encerramento da reunião às 
24,00 horas com prece proferida pelo confrade Eder Fávaro. Eu, José Coriolano de Castro, lavrei 
a presente ata, que será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 9 de agosto de 1976. 
 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 







 

 

Ata # 5 - 16 de agosto de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 16-08-76, reúne-se em sua sede, às 20,10 horas, a DE da USE com a prece inicial proferida 
pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro de presença, 
sendo justificada a falta do confrade Flávio Tavares Fusco. Lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. Expediente. Comunicação do Grupo Espírita Emmanuel sobre a IV Bienal Internacional 
do Livro de 14 a 22/08/76, no Pavilhão Armando Pereira – Ibirapuera; Folheto da UME de 
Guaratinguetá referente à XII Semana Espírita de 15 à 22/08/76; Convite de O Lar da Família 
Universal para a palestra “Bibliografia Espírita” no dia 21-08-76, pelo prof. José Jorge no Ciclo 
76 de conferências públicas. DEPARTAMENTO DE  DIVULLGAÇÃO. – O seu dirigente Merhy Seba 
submeteu à apreciação a circular “O Jornal Unificação e o Jovem Espírita” elaborada 
conjuntamente com o Departamento de Mocidades, que vai distribuí-la, e se refere a secção 
“Recado das Mocidades”, que será aberta no referido Jornal. Com referência à carta do 
Instituto de Difusão Espírita de Araras que nos solicita 10.000 exemplares do folheto “Carta aos 
Centros Espíritas”, para em colaboração, distribuir a todos os seus clientes do Brasil. A DE 
decidiu informá-lo que não possui tal quantidade do referido folheto, não tendo atualmente 
possibilidade de reimprimi-lo e sugere que o referido Instituto a publique no seu Anuário 
Espírita de 1977. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES. O seu dirigente Abel Glaser comunica a 
convocação da 39ª Reunião Geral dos Departamentos de Mocidades para 29-08-76. Com 
referência á fusão USE-FEESP foi deliberada a distribuição do projeto de estatuto ao CDE em 
sua próxima reunião (12-9-76), permanecendo em estudo a maneira como deverá ser feito o 
seu encaminhamento. A reunião foi encerrada às 23,15 horas com a prece proferida pelo 
confrade Merhy Seba, pelo que lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo 
Presidente. 
 
 
 

São Paulo, 16 de agosto de 1976. 
 

José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 6 - 23 de agosto de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Em 23.8.76, às 20,20 horas, reúne-se em sua sede, na rua Maranhão no 404, a DE da USE, com 
prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti, estando presentes os membros que 
assinaram o livro de presença. EXPEDIENTE: atas da UME de São Roque referentes às 6ª e 7ª 
reuniões em 13/06 e 11/07/76; circular da Federação Espírita do Estado de São Paulo sobre a 
reunião especial que fará realizar no dia 29.08.76, às 10:30, pelo 145º aniversário de 
nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes; da DICESP - Divulgação Cultural Espírita S/C Editora 
vinculada às UMEs de Santos, sobre o lançamento em novembro de uma revista infantil; da 
Federação Espírita Catarinense informando eleição para os cargos vagos de vice-presidente e 
coordenador do Movimento do Espírita Jovem dos confrades Givaldo Tavares e Claudio Schutz 
França; carta de 14-08-76 da UME de Ribeirão Preto, do seu Departamento de Mocidades, 
solicitando a colaboração e divulgação da III Feira do Livro Espírita, em 28/08 a 4/09/76; sobre 
a III COMJESP a ser realizada em São José do Rio Preto, recebemos a circular nº 2, boletim e o  
temário “Vós sois o templo do Deus vivo”. Com referência à fusão USE - FEESP e pelos diversos 
trabalhos apresentados e analisados pelos presentes, os confrades Nestor João Masotti, 
Antônio Schiriló e Ignácio Giovine ficaram incumbidos de elaborar a redação final do 
documento que encaminhará o projeto de estatuto ao CDE. A reunião foi encerrada às 23,50 
horas, com prece proferida pelo confrade Mario Barboza. Eu, José Coriolano de Castro, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Presidente. 
 

São Paulo, 23 de agosto de 1976. 
 
 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 







 

 

Ata # 7 - 30 de agosto de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 30/08/1976, às 20,20 horas, em sua sede na rua Maranhão 404, reúne-se a DE da USE com 
a prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os membros que 
assinaram o livro de presença, sendo justificada a ausência do confrade Elfay Luiz Apollo. Lida 
e aprovada a ata da reunião anterior.  EXPEDIENTE: Recebido do CRE da 27ª Região ata de sua 
reunião ordinária. Convite da União Espírita CADSEM para se fazer presente no dia 04/09/76, 
às 20,00, pela passagem do seu 6º aniversário. Relatório das atividades desenvolvidas pelo 12º 
CRE de Araçatuba em 1974, 1975 e parte de 1976. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Conforme 
programado, realizou dia 29/08, na sede da USE, sua 39ª Reunião Geral, com a presença de 
diretores dos DMs, dos CREs/CME, Assessores Seccionais e presidente da III COMJESP. Na 
oportunidade foram encaminhados assuntos relativos ao 10º Curso Intensivo para Dirigentes 
de Mocidades (Santos - julho/1977); ao II Encontro (Campinas 26/09/76) e à Prévia (28/11/76) 
da III COMJESP; foi relatado aos presentes o que foi o Encontro Nacional em Brasília (23 a 
25/07/76); e foram prestadas informações das atividades que vêm sendo desenvolvidas pelos 
DMs Regionais.  A próxima Reunião Geral será no dia 28/11/76, em cidade do interior a ser 
confirmada, e coincidirá com a prévia da III COMJESP.  Em seguida o confrade Antonio Schiliró 
faz a leitura da circular nº 05 que encaminhará ao CDE, o projeto de Estatuto da fusão USE-
FEESP. A reunião foi encerrada às 22:20 horas com prece proferida pelo confrade Flávio do 
Vale. Eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo sr. 
Presidente. 
 

São Paulo, 30 de agosto de 1976. 
 
 
José Coriolano de Castro 
Nestor João Masotti 
 
 
 









 

 

Ata # 8 - 06 de setembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Em 6-09-76, às 20,10 horas, reúne-se em sua sede na rua Maranhão, nº 404, a DE da USE com 
prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os membros que 
assinaram o livro de presença sendo justificadas as faltas dos confrades Abel Glaser, Merhy 
Seba e Attílio Campanini. Lida e aprovada a ata da reunião anterior com as seguintes ressalvas: 
fica também justificada a falta do confrade José Gonçalves Pereira e quanto à circular nº 5 que 
encaminhará ao CDE o projeto de estatuto da fusão USE-FEESP, após sua leitura, foi posta em 
discussão, sendo aprovada unanimemente pelos presentes, com o seguinte teor: 
 

“USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – Rua Maranhão, 404 
– Higienópolis – Fone 67-6273 – Caixa Postal 3946 – São Paulo, 12 de setembro de 
1976 – Circular nº 05/76 – Aos membros do Conselho Deliberativo Estadual da USE: 
CREs, UDEs, Entidades inicialmente patrocinadoras e sociedades especializadas. 
Estimados confrades: I – Ao encaminhar o “Projeto do Estatuto da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo – Fusão USE – FEESP aos membros do CDE da USE, 
a Diretoria Executiva apresenta, a seguir, um resumo retrospectivo das 
deliberações e providências tomadas a partir da apresentação da proposta de fusão 
USE-FEESP: 1 – 08 de dezembro de 1968 – O CDE aprovou a formação de uma 
Comissão Mista para apreciar a proposta da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, publicada no jornal “Unificação” de janeiro de 1969, página 5: (Unificação – 
Janeiro/1969, pg.5); 2 – 14 de dezembro de 1969 – O CDE: a) tomou conhecimento 
da carta da Comissão Mista datada de 13-12-1969, informando ter concluído o 
estudo que lhe fora confiado; b) aprovou o seu encaminhamento, com urgência, 
aos órgãos da USE para o estudo e apresentação de sugestões por escrito; c) 
marcou reunião para o dia 07 de março de 1970 entre os representantes dos órgãos 
da USE e a Comissão Mista, a fim de apreciarem assuntos exclusivamente ligados à 
fusão USE-FEESP; (Unificação – Janeiro/1970, pg 2); 3 – março de 1970 – O Jornal 
“Unificação” publicou o estudo da fusão da USE com a FEESP, esclarecendo a 
Comissão Mista ter procurado “aprofundar todas as nuances, apresentando-o à 
apreciação das duas entidades, em dois aspectos: no primeiro ela estudou as 
inúmeras vantagens que dessa fusão decorreriam para o movimento espírita 
estadual e, na segunda, ela estudou a fusão administrativa”. No aspecto “das 
vantagens” foram evidenciadas as seguintes: “VANTAGENS DOUTRINÁRIAS a) A 
fusão ora em estudo, alcançará a unificação real, prática e orgânica do movimento 
espírita estadual; b) servirá de incentivo muito maior junto aos demais movimentos 
espíritas estaduais para uma unificação real prática, operante, democrática e 
evangélica; c) determinará maior eficiência nas atividades dos centros e sociedades 
espíritas, pela ampliação de escolas, cursos e trabalhos assistenciais e educacionais; 
d) propiciará um intercâmbio benéfico de experiência doutrinária para o 
movimento espírita em geral; e) contribuirá para o desaparecimento de eventuais 
personalismos individuais e de sociedades, nefastos à implantação do verdadeiro 
espírito cristão; f) eliminará a ação bilateral que gera sempre duas correntes e nas 
quais, por melhores que sejam os seus propósitos, quase sempre os detalhes 
acabam por se sobrepor à essência; g) formará uma força mais coesa no seio do 
espiritismo estadual; h) contribuirá para o aprimoramento do padrão doutrinário e 
das práticas no Estado; i) manterá a independência de ação e o respeito mútuo em 



 

 

relação aos centros e sociedades unificadas; j) extinguirá a possibilidade da 
preferência de centros e sociedades espíritas pela adesão a esta ou aquela entidade 
federativa. VANTAGENS ADMINISTRATIVAS k) unidos pelo espírito de nossos ideais 
cristianizantes, de forma organizativa, poder-se-á concretizar com muito mais 
capacidade e eficácia os interesses espíritas dentro do “Movimento”; l) haverá 
maiores recursos administrativos para uma assistência mais completa e objetiva 
aos centros espíritas; m) propiciará a descentralização benéfica no atendimento à 
coletividade espírita; n) a capacidade produtiva de confrades das entidades em 
fusão encontrará maior campo de expansão em benefício do movimento espírita, 
evitando-se a atual dispersão de esforços e recursos; o) tornará maior, efetiva e 
recíproca a integração dos trabalhadores de todas as entidades, num só movimento 
estadual; p) propiciando maior facilidade de comunicação, contribuirá para o maior 
entrelaçamento entre os espíritas, através da aproximação dos centros e 
sociedades espíritas; q) haverá maior facilidade para o estudo unificado dos 
problemas do movimento espírita do Estado; r) havendo uma só entidade 
federativa estadual, será ela o ponto de convergência das relações do Movimento 
Estadual com os dos demais estados, com o exterior e, outrossim, com as 
autoridades constituídas do Estado ou do País, dando-lhes a demonstração 
expressiva de nossa coesão, dentro do nosso idealismo. VANTAGENS ECONÔMICAS 
s) poderá trazer, como consequência, a fusão dos atuais órgãos de imprensa das 
entidades, com suas evidentes vantagens, não só doutrinárias, como econômicas; 
t) estando assegurada a natureza de Utilidade Pública à entidade federativa 
estadual e estando as entidades espíritas do Estado reunidas de forma mais efetiva 
a bem da causa, daí resultarão vantagens incalculáveis em todos os setores de 
nossa atividade, quer quanto à construção de sedes apropriadas, quer quanto à 
maior possibilidade de apoio e incentivo aos aspectos de assistência social, 
educacional e outros (UNIFICAÇÃO – março de 1970, pg.5); 4 – 07 de março de 
1970 – Na reunião extraordinária do CDE, ouvidos os representantes, a quase 
totalidade manifestou-se favorável, em tese, à proposta de fusão, na forma 
apresentada pela Comissão Mista, delegando-se autorização à Diretoria Executiva 
para marcar a data de nova reunião: (Unificação – março/1970, pg.2); 5 – 11-12 de 
Julho de 1970 – A XII Assembleia Geral Ordinária referendou a permanência dos 
membros da Comissão Mista para continuar os estudos da fusão e elaborar um 
anteprojeto de estatuto da entidade única: (Unificação – agosto/1970,pg 7;) 6 – 12 
de setembro de 1971 – O CDE aprovou proposta de se recomendar à Comissão 
Mista pró-fusão USE-FEESP, que envidasse esforços no sentido de abreviar os seus 
trabalhos: (Unificação – outubro/1971, pg.3); 7 – 12 de dezembro de 1971 – O CDE 
aprovou proposta concedendo o prazo de 90 dias a contar de 8 de janeiro de 1972, 
para a Comissão Mista concluir seus estudos sobre o anteprojeto de estatuto; 
(Unificação – Janeiro/1972, pg.2); 8 – 24 de agosto de 1972. Realizou-se a última 
reunião da Comissão Mista, encaminhando-se o trabalho para ser impresso e 
enviado a todos os órgãos da USE; (Unificação – setembro/1972, pg 1); 9 – 03 de 
setembro de 1972 – O CDE deliberou distribuir a todos os órgãos da USE, o 
anteprojeto do estatuto da nova entidade, concluindo pela Comissão Mista, para 
estudo e envio de sugestões, em duas vias, até 10 de setembro de 1972; (Unificação 
– outubro/1972, pg 2). Na apresentação do anteprojeto a Comissão Mista 
mencionou que “As contribuições que virão da parte das sociedades: UMEs, UDEs, 
CREs, CME, CDE, dos sócios, do Conselho da atual Federação, enriquecerão, 
certamente, o anteprojeto ora apresentado, trazendo  soluções compatíveis com a 



 

 

importância do evento” (Anteprojeto de Estatuto – 29 de agosto de 1972); 10-11 
de março de 1973 – O CDE, analisando o assunto relacionado com as sugestões 
encaminhadas pelos órgãos da USE ao anteprojeto de estatuto da fusão USE-FEESP, 
deliberou que a sua tramitação deveria obedecer à seguinte ordem: “I – A Diretoria 
Executiva da USE (ou um Grupo de Trabalho) tabulará as sugestões recebidas e 
tentará elaborar um anteprojeto final; caberá à FEESP o mesmo procedimento; II – 
A Diretoria Executiva da USE e a Diretoria Executiva da FEESP reunir-se-ão 
conjuntamente, objetivando a redação do projeto final; III – O resultado desse 
trabalho (Projeto Final) será enviado aos membros do CDE da USE, idem da FEESP; 
IV – Assembleias Gerais (com dois relatores)” (Unificação - abril/1973, pg.2); II – 
atendendo à decisão supra citada, a Diretoria Executiva da USE tomou as 
providências que lhe estavam afetas, e, agora, passa às mãos dos membros do CDE, 
para a sua apreciação, o projeto de estatuto da fusão, que é o fruto dos estudos da 
Comissão Mista, dos Grupos de Trabalho e do trabalho conjunto das Diretorias 
Executivas da USE e da FEESP; III - com vistas a uma igualdade de condições na 
direção da nova entidade, foi adotado o critério de paridade, onde o poder de 
decisão se concentra em um Conselho (Conselho Diretor) que é formado por igual 
número de elementos representantes das duas áreas, hoje representadas pelas 
duas entidades, e no projeto designadas por “Das Sociedades Unificadas” e “Da 
Unidade Central”;  IV – a preservação, no projeto, do nome da FEES e da estrutura 
organizacional da USE, deu-se em respeito às conclusões da Comissão Mista, que 
elaborou os estudos preliminares da fusão, publicados no Jornal “UNIFICAÇÃO”, de 
março de 1970, página 5; V – com o projeto de estatuto e com as informações aqui 
prestadas, acreditamos oferecer aos membros do CDE os elementos e 
componentes necessários para a sua análise e decisão; VI – com votos de paz e 
trabalho na seara que a Doutrina Espírita nos oferece, subscrevemo-nos 
fraternalmente. p. Diretoria Executiva: Nestor João Masotti Presidente. Antonio 
Schiliró – Secretário Geral.” 

 
EXPEDIENTE – Convite do LAR DA FAMÍLIA UNIVERSAL para a palestra “O Evangelho à luz da 
Terceira Revelação, no dia 18-9-76, às 20,00 horas no Ciclo 76 de Conferências Públicas; 
Circular nº 1 da Jornada Sobre Mediunidade a ser realizada de 30/10 a 2/11/76 em Rancharia, 
patrocinada pela UME e 25º CRE; Listas de contribuições nº 050 e 050/A, recebidas de Neimer 
Sebastião Masotti, no valor de Cr$ 550,00 e Cr$ 700,00 respectivamente. Foi apresentado e 
aprovado o Programa de Atividades da DE relacionadas com a “Carta aos Centros Espíritas”, 
cujo teor é o seguinte: À vista das deliberações relacionadas com a Carta aos Centros Espíritas, 
tomadas pelo Conselho Deliberativo Estadual nas reuniões de 14/09/75, de 14/12/75, de 
14/3/76 e de 11/7/76, a Diretoria Executiva da USE estabelece o seguinte programa de 
atividades: 1 - Visando colaborar para o normal desenvolvimento das atividades dos Centros 
Espíritas, os Departamentos da DE da USE, com base na “Carta aos Centros Espiritas”, aprovada 
pelo CDE em 14-09-75 e de  posse das sugestões que os órgãos da USE encaminharem até 12-
09-76 e de outros elementos coligidos relacionados com o assunto, deverão elaborar 
programas de trabalho e orientações, básicas, adaptáveis às possibilidades de cada Centro 
Espírita, a quem deverão ser destinados e oferecidos a título de sugestão. 2 - Para a elaboração 
desses programas e orientações, os Departamentos da DE deverão atender especificamente 
ao que consta das alíneas e incisos que compõem a recomendação contida na citada “Carta”, 
na forma a seguir discriminada: a) Departamento de Doutrina: alíneas “A”, “B”, “C”, “D” ,“E” e 
“I” do inciso I; b) Departamento de Evangelização das Novas Gerações: alínea “F” do inciso II; 
c) Departamento de Mocidade: alínea “G” do inciso I, d) Departamento de Assistência Social: 



 

 

alínea “H” do inciso I; e) Departamento de Divulgação: alínea “V” do inciso I; f) Departamento 
Jurídico, com participação do Departamento de Organização: inciso II, g) Departamento de 
Organização: inciso III. 3 - Elaborados os programas de trabalho e as orientações por parte dos 
Departamentos, estes deverão ser encaminhados à DE para a sua apreciação, até 25/10/76, 
prazo este prorrogável nos casos em que se fizer necessário. 4 – Analisados pela DE, esses 
programas e orientações deverão ser posteriormente submetidos à consideração do CDE. Foi 
apresentada e aprovada a proposta com referência ao Quadro de Mantenedores da USE com 
o seguinte teor: REF. “Aprovou moção no sentido de, através do CDE, ampliar a campanha de 
mantenedores, nos moldes já em vigor”. (Resolução da AGO da USE de 10 e 11/7/76.) Face à 
resolução supra citada e considerando a necessidade de prover a Diretoria Executiva da USE 
dos recursos financeiros necessários à manutenção das suas atividades, como também, a 
necessidade de proceder à liquidação de débitos pendentes, a DE apresenta ao CDE a seguinte 
proposta: 1. O Quadro de Mantenedores da USE é formado por pessoas que, ligadas ao 
movimento espírita, queiram colaborar financeiramente com a DE da USE, sem nenhum outro 
propósito que não o de oferecer a ela recursos financeiros para que possa desenvolver todas 
as atividades que lhe são afetas. 2. Para a ampliação desse Quadro, serão elaborados pela DE 
formulários próprios para inscrição, numerados, que serão encaminhados aos presidentes do 
CME, dos CREs, das UMEs e das UDEs , bem como para os membros da DE, solicitando aos 
mesmos para, em colaboração, promover a campanha de mantenedores junto a pessoas 
relacionadas com o movimento espírita. Esses formulários não poderão ser duplicados por 
xerox, fotocópia ou outro meio, face à necessidade de controle numérico pela DE. 3 – Dentro 
de um prazo a ser estipulado, deverão ser devolvidos à DE todos os formulários distribuídos, 
estejam preenchidos ou em branco. 4 – De posse dos formulários preenchidos e assinados, a 
Tesouraria da DE organizará um cadastro para o controle do pagamento das contribuições. 5 – 
As contribuições deverão ser trimestrais, em importância não inferior a Cr$ 100,00 (cem 
cruzeiros) por trimestre, e o pagamento deverá ser feito, de preferência, através de cheque em 
nome da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e encaminhado à DE 
pelo Correio, para a Caixa Postal n° 3946, CEP 01000, São Paulo. 6 – De posse do pagamento 
efetuado, a Tesouraria da DE encaminhará o recibo correspondente. DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – O seu dirigente, confrade José Gonçalves Pereira, apresenta o dr. Décio 
Silva Barros, seu assessor, e que é Diretor do Amparo Social da Secretaria da Promoção do 
Estado, o qual fará a leitura do programa elaborado pelo confrade Mario Barbosa. Esse 
programa foi aprovado por unanimidade e será desenvolvido pelo Departamento de 
Assistência Social. A reunião foi encerrada às 12,35 horas com prece proferida pelo confrade 
Elfay Luiz Appollo. Eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por 
mim e pelo sr. Presidente. 

 
São Paulo, 6 de setembro de 1976. 

 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 

























 

 

Ata # 9 - 08 de setembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 8 de setembro de 1976, às 20,15 hs. em sua sede, à Rua Maranhão, 404, reuniu-se a 
Diretoria Executiva da USE, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. O 
Presidente profere a prece de abertura iniciando os trabalhos. Composição e indicação dos 
Diretores dos Departamentos da DE da USE. Encontra os Departamentos ainda com os nomes 
dos respectivos diretores em aberto, foram indicados e empossados os seguintes: 
Departamento de Relações Públicas – Henri Colombo Osório; Departamento de Evangelização 
das Novas Gerações – Nestor João Masotti, acumulando as funções em caráter provisório até 
que surja confrade especializado na área, que tenha condições de assumir o cargo e 
desenvolver as tarefas, extremamente amplas e importantes. Os confrades cujos nomes foram 
sugeridos e consultados não aceitaram, devido a compromissos anteriormente assumidos. Às 
21,20 hs. com a prece feita pelo confrade Attílio Campagnini a reunião foi encerrada, lavrando-
se esta ata, para os devidos fins. 
 
 
Elphay Luiz Appollo, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 





 

 

Ata # 10 - 13 de setembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 13 de setembro de 1976, às 20,15 horas, em sua sede, reuniu-se a DE da USE, com prece 
inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o 
livro de presença, sendo justificadas as faltas dos confrades: Eder Fávaro e José Gonçalves 
Pereira. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Convite da Federação Espírita 
Pernambucana através de sua Coordenadoria Educacional Infanto-Juvenil para as reuniões de 
Evangelização, programadas para setembro. O SINE - órgão informativo da Federação Espírita 
Catarinense , boletim de agosto de 76, com diversos assuntos. Foi aprovada a súmula da ata da 
160ª reunião do CDE da USE de 12/09/76. Encerramento da reunião às 22,20 horas com prece 
proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Eu, José Coriolano de Castro, lavrei a 
presente ata que será por mim assinada e pelo Presidente 
 
 

São Paulo, 13 de setembro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 





 

 

Ata # 11 - 20 de setembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 20 de setembro de 1.976, às 20,00 horas, em sua sede na rua Maranhão, 404, reuniu-se a 
DE da USE com a prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: Boletim informativo do CRE da USE 12ª Região sobre a Mini Jornada realizada em 
16/9; 3ª circular da III Conjesp de 8/9/76. Foi aprovada a publicação do Memorial da FEB, com 
respeito à campanha que visa propiciar recursos para o reinício das obras de sua sede em 
Brasília. Em nosso Estado, esta campanha terá encaminhamento em uma outra oportunidade. 
Encerramento da reunião às 22,50 horas, com prece proferida pelo confrade Ignácio Giovine. 
Eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será por mim assinada e pelo Presidente 
Nestor João Masotti. 
 
 

São Paulo, 20 de setembro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 12 - 27 de setembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 27 de setembro de 1.976, às 20,20 horas, reuniu-se em sua sede na Rua Maranhão, 404, a 
DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença, sendo justificada a falta do confrade Antônio 
Schiliró. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Ofício da Mocidade Espírita de 
Bebedouro com copia xerox da Ata da Fundação da Associação dos Moços Espiritas de 
Bebedouro com a relação de todos os seus presidentes. Departamento de Mocidades: o seu 
dirigente, confrade Abel Glaser informa a realização no dia 26-09-76, o II Encontro de 
Mocidades, em Campinas, com vistas a III COMJESP. e informa também que recebeu um 
convite para tomar parte da Comissão Central Coordenadora da Campanha promovida pelo 
Departamento de Infância e Juventude da FEB. Departamento de Divulgação: o seu dirigente 
confrade Merhy Seba, com respeito à divulgação da Campanha de Evangelização Infanto-
Juvenil da FEB a ser desenvolvida em nosso Estado, sugere que essa campanha seja dividida em 
duas: uma, para evangelização infantil, e outra, somente, para o jovem. Esse departamento 
será também responsável pela expedição do Jornal “Unificação”. Recebemos ainda da UME de 
Presidente Prudente, com cartaz alusivo à Semana da Cidade de 8 a 14-09-76, com participação 
da Comunidade Espírita. Encerramento da reunião às 22,10 horas com prece proferida pelo 
confrade Attílio Campanini. Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a 
presente ata, que será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 27 de setembro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro 
Nestor João Masotti 







 

 

Ata # 13 - 04 de outubro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 4 de Outubro de 1976, às 20,10 horas, em sua sede, na Rua Maranhão no 404, reúne-se a 
DE da USE, com a prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença, sendo justificada a falta dos confrades Flavio 
Tavares Fusco e Attílio Campanini. Lida e aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte 
ressalva: foi também justificada a falta na reunião de 27/9/76 do confrade Eder Fávaro. 
Expediente: Recebido carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo de 28/9/76, 
indicando seus representantes junto ao CDE: Efetivos - Carlos Jordão da Silva e Paulo Roberto 
Pereira da Costa. Suplentes: Rino Curti e Paulo Alves de Godoy. Programa convite da EMEVALP 
– Encontro das Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba a realizar-se no dia 3/10/76, em 
Cruzeiro. Recebimento da lista de contribuição no 025, a cargo do confrade dr. Flávio Pereira 
do Valle, no valor de Cr$ 300,00. Idem, lista no 026, em branco. Lista nos enviada referente à 
campanha que visa adquirir novo equipamento para a emissora dos Espíritas da Fundação 
Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Departamento de Doutrina: o seu dirigente, confrade 
Eder Fávaro apresentou considerações sobre um trabalho que está preparando nesse 
Departamento. Departamento Jurídico: quanto à carta da UME de Ribeirão Preto, com 
referência ao Centro Espírita Amor e Redenção, com dúvidas nos artigos 10, 13 e 41 de seus 
estatutos, é de parecer desse Departamento na pessoa do seu dirigente confrade dr. Flávio 
Pereira do Valle que nada impede que referido centro integre o movimento de Unificação. Esse 
parecer será transmitido à referida UME para esclarecimento ao centro em referência. 
Encerramento da reunião às 22,35 horas, com prece proferida pelo confrade Antonio Schiliró, 
nada mais havendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente Ata, que será 
assinada por mim e pelo Sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 4 de outubro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 14 - 11 de outubro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
 
Em 11 de outubro de 1976, às 20,15 horas, em sua sede social na rua Maranhão nº 404, reúne-
se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: Recebido da UME de Santo André (Comesan) carta de 4-10-76, solicitando a 
supressão da remessa de sua cota do jornal “Unificação”; da Federação Espírita do Estado do 
Espírito Santo, de 7-10-76 agradecendo a remessa de 18 exemplares do jornal “Unificação”; 
Federação Espírita do Estado de São Paulo , de 30-9-76, por solicitação nossa, pôs à disposição 
da USE o auditório da rua Japurá 211 nos próximos dias 11 e 12 de dezembro; da Federação 
Espírita Brasileira – Departamento de Infância e Juventude – nos enviando cópia das conclusões  
do trabalho do grupo realizado por ocasião do Encontro Nacional em Brasília em julho transato; 
do Lar Família Universal, convite para a palestra “Curandeirismo, Parapsicologia e Lei” em 16-
10-76, no Ciclo 76 de Conferências Públicas; convite – programa para a XXV Semana Espírita de 
Santo André de 17 a 24/10/76; convites da UDE da 10ª Zona e da UDE da 2ª Zona para as 
palestras relativas ao mês da criança; do SINE – órgão informativo da Federação Espírita 
Catarinense, seu Boletim de setembro de 1976; do órgão da Comissão Estadual de Espiritismo 
– Recife – PE, seu mensário Espírita: convite à Feira do Livro Espírita do C.E. Geraldo Ferreira 
em 28-11—76 em Santo André; carta do confrade Apolo Oliva Filho, entregando um expediente 
da “Fundação Espírita Américo Bairral”, solicitando autorização da FEB com liberação de 
direitos autorais, para publicarem sem fins lucrativos livros psicografados por Francisco 
Cândido Xavier. Departamento de Mocidades: - A DE, a princípio, aprova os confrades Abel 
Glaser e Therezinha Zizi da Silva como seus representantes junto à Comissão Central do 
Departamento de Infância e Juventude da FEB. Com referência ao Jornal “Unificação” foi 
aprovado que os números de setembro e outubro serão enfeixados em uma só edição. Foi 
examinada também a conveniência da USE receber novamente o Jornal REFORMADOR”, 
assunto que será tratado em novembro pelo Presidente. Encerramento da reunião às 22,00 
horas com prece proferida pelo confrade Attílio Campanini. Nada mais havendo a tratar, eu, 
José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo sr. Presidente.  
 
 

São Paulo, 11 de outubro de 1976. 
 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 15 - 18 de outubro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 18 de outubro de 1976, às 20,00 horas, em sua sede social na rua Maranhão, n° 404, reúne-
se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, com a 
seguinte ressalva: fica justificada a falta do confrade Elfay Luiz Appollo da reunião do dia 11-
10-76. EXPEDIENTE: Recebidas as listas no 027 e 028 do confrade Abel Glaser, sem 
contribuições; da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, acusando o recebimento dos 
exemplares do jornal “Unificação”. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: o confrade Abel Glaser 
informa que esteve nas reuniões da Comissão Central do Departamento de Infância e 
Juventude da FEB, realizadas nos dias 16 e 17 de outubro, no Rio de Janeiro, pormenorizando 
os trabalhos lá desenvolvidos. O confrade Abel Glaser esteve em caráter pessoal, atendendo 
ao convite que lhe fez o Departamento de Infância e Juventude da FEB. DEPARTAMENTO DE 
DIVULGAÇÃO: fica o referido Departamento a compor numa só edição, os números de 
novembro e dezembro do jornal “Unificação”, ficando estabelecido que a edição 
setembro/outubro 76, com 12 páginas, o preço de custo é de Cr$ 2,20 e a edição 
novembro/dezembro/76, com 8 páginas, o preço de custo de Cr$ 1,50. Encerramento da 
reunião às 22,50, com prece proferida pelo confrade Merhy Seba. Nada mais havendo a tratar, 
eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo sr. 
Presidente. 
 

São Paulo, 18 de outubro de 1976. 
 
 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 







 

 

Ata # 16 - 25 de outubro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 25 de outubro de 1976, às 20,15 horas, em sua sede social na rua Maranhão n° 404, reúne-
se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Foram 
justificadas as faltas dos confrades Carlos Dias, Flavio Tavares Francisco e Abel Glaser. 
Expediente: Recebido carta-convite de 9-10-76 da Associação Filantrópica Espírita de 
Adamantina para a inauguração do Hospital Psiquiátrico Espírita de Adamantina em 23-10-76. 
Departamento de Doutrina: Em referência ao trabalho apresentado pelo seu dirigente Eder 
Fávaro foi sugerido que o mesmo fosse reestudado com vista à sua adaptação ao trabalho mais 
amplo que o Departamento vem desenvolvendo. Departamento de Divulgação: O seu dirigente 
Merhy Seba apresenta um trabalho sobre a divulgação do livro Espírita atendendo à alínea J do 
inciso I da “Carta aos Centros Espiritas”. Encerramento da reunião às 22,30 horas com prece 
proferida pelo confrade Eder Fávaro. Nada mais havendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, 
lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 25 de outubro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 





 

 

Ata # 17 - 08 de novembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 8 de novembro de 1976, às 20,07 horas, em sua sede social na rua Maranhão no 404, reúne-
se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença, sendo justificada a falta do confrade Carlos Dias. 
Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente – recebido carta da Associação 
Divulgadora dos Ensinos Espíritas, participando a sua fundação e seu funcionamento; o nº 1467 
do jornal Nova Era, de 15/10/76; o Mensário Espírita do Recife de no 34 de 10/76; Listas de 
contribuição de no 081 e 082 de Cr$ 100,00 cada, do confrade Gélio Lacerda da Silva; o 
Mensagem de Isabel, órgão da Agremiação Espírita Isabel no 12 de julho/agosto/76; Boletim da 
UME de Rancharia 25º CRE com respeito à Jornada Sobre Mediunidade em 30 e 31/10/76 e 1 
a 2/11/76; circular no 4 da III CONJESP em São José do Rio Preto a ser realizada de 7 a 10/4/77. 
Foi aprovada a verba de Cr$ 1.500,00 para pagamento de pequenas reformas na sede da USE, 
sendo arrecadada a importância de Cr$ 900,00 entre os confrades presentes. O confrade 
Nestor João Masotti representando a USE junto ao Conselho Federativo Nacional da FEB 
informa os trabalhos e as atividades realizadas na reunião de 6/11/76. Elaborado o programa 
da próxima reunião do CDE da USE a ser realizada em 12/12/76 e da reunião extraordinária em 
11/12/76. Encerramento da reunião às 11,45 com prece proferida pelo confrade Antonio 
Schiliró. Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presenta ata que será 
assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 8 de novembro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 18 - 22 de novembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Aos 22 de novembro de 1976, às 20,10 horas, em sua sede social, na rua Maranhão 404, reúne-
se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença, sendo justificada a falta do confrade Carlos Dias. 
Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Carta da União Municipal de Bauru, de 
31/10/76 sugerindo a criação de uma Central do Livro Espírita; da Federação Espirita do Estado 
de São Paulo, de 5/11/76 indicando os nomes das conselheiras Elisa Vicenza Imperatrice e 
Gilvete Ming para participarem dos trabalhos sobre evangelização; da Federação Espírita da 
Bahia, de 6/11/76, falando sobre as comemorações do Centenário de Manoel Philomeno de 
Miranda, em 13/11/76; guia da 12ª UDE (Saúde – Jabaquara – São Judas); convite para o Ciclo 
76 de Conferência Pública do Lar da Fami1lia Universal com o tema “O Espírito e os princípios 
físicos da evolução”, com o orador dr. Carlos de Brito Imbassahy, em 20/11/76; o no 8 de 5/8 
do jornal “A Luz”, órgão noticioso da Federação Espirita do Estado de Alagoas; capa do livro 
“Síntese do Espiritismo”, de Ariston Santana Telles cujo preço de pedido é de Cr$ 20,00. 
Departamento de Doutrina – o seu dirigente Eder Fávaro informando sobre os trabalhos que 
estão sendo elaborados com o objetivo de dinamizar este Departamento com vista aos itens 
da Carta aos Centros Espíritas. Departamento de Mocidades – o seu dirigente Abel Glaser 
entrega a circular convocatória referente à XL Reunião Geral do Departamento de Mocidades 
da USE no dia 28/11/76 na cidade de Araraquara, onde serão apresentados vários assuntos. Foi 
entregue a lista com 238 nomes de Mocidades que existem no Estado para as quais serão 
enviado o jornal Unificacão. Departamento de Divulgação – o seu dirigente Merhy Seba informa 
que há uma série de planos com respeito ao jornal Unificacão que vai até 12/77. Apresentou à 
Diretoria um quadro orçamentário, onde fez um levantamento de preços de custo para a 
produção do jornal Unificacão, tendo para tal, feito consulta a diversas empresas. Foi 
arrecadada a importância de Cr$ 200,00 que faz parte da verba aprovada para reformas da 
sede social da USE. O Instituto Espírita de Educação fez entrega de convites aos Departamentos 
da USE para a solenidade da cobertura da construção do prédio de sua sede em 28/11/76. A 
reunião foi encerrada às 22,40 hs. com prece proferida pelo confrade dr. Flávio Pereira do Valle. 
Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata a qual será por 
mim assinada e pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 22 de novembro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 19 - 06 de dezembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Aos 6 de dezembro de 1976, às 20,20 horas, em sua sede social na rua Maranhão 404, reuniu-
se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: Carta do confrade Dilmar José de Almeida de 16/11/76 pedindo notícias a respeito 
de uma casa de crianças, eventualmente abandonada; do CRE 4ª Região, de 9/10/76, Taubaté, 
solicitando informações a respeito dos planos já elaborados pelos Departamentos da USE; 
programa – convite enviada pela UME de São Gonçalo para a VII Semana Cristã-Espírita de 21 
a 28/11/76; carta da UDE da 9ª Zona Santana; carta de 25/11/76 apresentando o seu plano de 
atividades com calenda1rio para o exercício de 1977; UME de Cachoeira Paulista, enviando um 
convite com inscrição referente ao programa em comemoração ao Natal nos dias 4 e 5, 11 e 
18/11/76; cartão de mensagem alusiva ao Natal da Federação Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro – Secção Capital assinado pelo seu presidente A. Paiva Melo; Mensário Espírita do 
Recife, no 35, referência 11/76; circular de 18/11/76 da UME de Araçatuba informando o 
adiamento de ida do Chico Xavier àquela cidade por se encontrar sob cuidados cardiológicos e 
em repouso; Boletim Informativo da UMEA de Araçatuba de 11/76; Programa enviado pelo CRE 
12ª Região, de 6/11/76; de um curso sobre Assistência Social pelo prof. Mário da Costa Barbosa, 
dias 20 e 21/11/76. Departamento de Divulgação: o seu dirigente Merhy Seba informando o 
custo para janeiro do jornal Unificacão, orçado em 2,45 com assinatura anual para Cr$ 30,00. 
Departamento de Mocidades – o seu dirigente Abel Glaser informa a realização da previa da 3ª 
Combesp em Araraquara nos dias 27 e 28/11/76 e a realização da XL Reunião Geral dos 
Departamentos de Mocidades da USE no dia 28/11/76 também em Araraquara, onde foram 
tratados vários assuntos. Foi aprovado o formulário da proposta de inscrição no quadro de 
mantenedores da USE. Foi aprovado o relatório das atividades desenvolvidas pela DE da USE 
decorrentes da deliberação do CDE de 11/3/73 relacionado com o anteprojeto da fusão USE – 
FEESP. Foi aprovado também, a apresentação do projeto final do Estatuto elaborado visando a 
fusão USE – FEESP que se dará na reunião extraordinária do CRE no dia 11/12/76. 
Encerramento da reunião às 11,50 com prece proferida pelo confrade Eder Fávaro. Nada mais 
tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim e 
pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 06 de dezembro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 20 - 13 de dezembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 13 de dezembro de 1976, às 20,15 horas, em sua sede social, na rua Maranhão no 404, 
reuniu-se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes 
os membros que assinaram o livro de presença, sendo justificadas as ausências dos confrades 
Merhy Seba, dr. Luiz Monteiro de Barros e Flávio Tavares Fusco. Lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. Expediente: Recebido carta da UME de Ribeirão Preto de 8/12/76, 
informando a inclusão em 5/10/76 do Centro Espírita “Amor e Redenção” entre as sociedades 
que compõem essa UME, anexando a “Carta de Unificacão” devidamente preenchida por sua 
Diretoria; Boletim Informativo da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, secção Capital 
dos meses 4/5/6/76 no 31; cartão de Natal enviada pela Federação Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro; Boletim Semanal SEI no 452 de 27/11/76; revista “Reencarnação” no 380 da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul. Foi analisada a súmula da ata da reunião Extraordinária do CDE 
da USE de no 161, realizada em 11/12/76 cuja redação final será feita na próxima reunião da 
DE. Departamento de Assistência Social – o seu dirigente confrade José Gonçalves Pereira 
sugere que sejam feitos cursos intensivos para conselheiros com respeito ao programa que 
está sendo desenvolvido por esse Departamento, iniciando pelo CME a fim de que se formem 
elementos capazes de ministrá-lo nas sociedades unificadas em que militam. Em seguida foi 
aprovado o envio de determinados números do anteprojeto USE – FEESP como colaboração, 
da DE aos CREs para sua análise junto às UMEs. Encerramento da reunião às 10,50 horas com 
prece proferida pelo confrade Ignácio Giovine. Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de 
Castro, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 13 de dezembro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 21 - 20 de dezembro de 1976 
Diretoria Executiva 

 
Em 20 de dezembro de 1976, às 20,40 horas, em sua sede social, na rua Maranhão no 404, 
reúne-se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes 
os membros que assinaram o livro de presença sendo justificada a falta do confrade Ignácio 
Giovine. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: recebido cartão de Natal da 
Associação Espírita da Beneficência, Assistência e Instrução “Vidal da Penha”, de Fortaleza, 
Ceará; carta para a Federação Espírita do Estado de São Paulo solicitando o salão para as 
reuniões de 12 e 13 de marco de 1977. Foram aprovadas as súmulas da 1ª parte da reunião 
extraordinária de 11 de dezembro de 1976 e da reunião ordinária de 12 de dezembro de 1976. 
Com a palavra o confrade Nestor Joao Masotti fazendo uma análise das atividades da USE no 
ano que se finda e as boas perspectivas que se evidenciam para o próximo ano. Encerramento 
da reunião às 23,40 com prece proferida pelo confrade Antonio Schiliró. Nada mais tendo a 
tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será por mim assinada e pelo sr. 
Presidente. 

São Paulo, 20 de dezembro de 1976. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 






