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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

09 e 23 de Janeiro
13, 20 e 27 de Fevereiro

13 e 27 de Março
03, 10 e 24 de Abril

08 e 22 de Maio
12 e 26 de Junho
24 e 31 de Julho

14 e 28 de Agosto
11 e 25 de Setembro
09 e 23 de Outubro

13 de Novembro
11 e 18 de Dezembro



Ata # 47 – 9 de janeiro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de 1978, reuniu-se às 20,30 hrs. em sua sede social, 
na rua Maranhão no 404, a DE da USE com prece proferida pelo confrade Nestor João 
Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo justificadas as 
ausências dos confrades Abel Glaser e Elfay Luiz Appollo. Lida e posta em discussão foi 
aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva: a reunião realizada no dia 19-
12-77 foi de caráter confraternativo. Expediente: Recebimento de diversos cartões de 
mensagens de Natal: de Jordan – Móveis e Instalações Ltda; de Dagmar Altivo; da UME de 
Santos; da Comunhão Espírita Cristã; da Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda; da Ind. De 
Plásticos Inplast Ltda; da Divulgação Espírita Cristã (DEC); da Fed. Esp. do Rio G. do Sul, 
circular no 33/77 de 20-12-77, informando a eleição para Presidente e Vice-Presidente para 
o biênio 78-79, sendo eleito para Presidente o confrade Maurice Herbert Jones e para Vice-
Presidente Hélio Burmeister; da UME Taubaté, circular no 5 ref. a XXII Confraternização 
das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social Espírita de 4 a 7/2/78, 
em Taubaté; da Fed. Esp. do Est. do Espírito Santo, de 26-12-77, informando a eleição e 
posse do Conselho Diretor dessa federação para o biênio 78-79; do Hospital dr. Adolfo 
Bezerra de Menezes de São José do Rio Preto-SP, com referência ao seu jubileu de prata – 
1953/1978; do Lar da Família Universal de 25-12-77, apresentando o ciclo 78 de 
conferências públicas já integralmente programado com estudo dirigido de “O Livro dos 
Espíritos”; da Fed. Esp. de Alagoas, de 12-12-77, solicitando ajuda em benefício da 
reconstrução dessa Federação; da 4ª UDE – Expositor Milton Felipelli – palestra do dia 15-
1-78 cujo tema “ Vida em família” será realizada no C. E. Nova Era; mensagem natalina de 
Jorge de Oliveira; da Fed. Esp. do Espírito Santo de 6-12-77; do 4º CRE – Caçapava do seu 
Dep. Doutrina, circular no DOC 10/78 de 15/12/77 sobre suas atividades do ano de 1978, 
com roteiro de palestras; da Fed. Esp. do Rio de Janeiro – secção Capital – Dep. Fiscal – 
Contábil – enviando um calendário das obrigações legais; da UME de presidente Venceslau 
de 19-12-77 informando as eleições realizadas a 17 do corrente; da Comissão Executiva da 
4ª UDE, circular com seu plano de trabalho para o exercício de 1978; carta do 
representante do 17º CRE com sede em Cachoeira Paulista – Manuel da Cunha, de 10 e 
11/12/77. Tesouraria:  O confrade Carlos Dias apresenta a receita e despesa referente ao 
exercício de 1977; foi efetuada a compra de um armário no valor de Cr$ 3.200,00 cuja 
verba foi aprovada na reunião anterior. Em seguida, foi feita uma avaliação dos trabalhos 
realizados no 4º Encontro de Dirigentes Espíritas, em Taubaté. Dep. de Evangelização 
Infantil: O confrade Nestor João Masotti apresenta cartas, circulares, cartazes, folhetos e 
selos com referência ao curso de atualização de Dirigentes de Evangelização Infantil a ser 
realizado em Salvador, BA, de 19 a 28-1-78, cujos novos representantes serão os irmãos 
Carolina, Elaine Ramazzini, Suzetti e Avildo. Foi constituída uma Comissão com 
representantes dos Deps. de Mocidades, Divulgação e Evangelização Infantil, que em 
reuniões conjuntas desenvolverão os trabalhos da Campanha com início em Fevereiro. 
Com referência à reunião de vibração para sustentação dos trabalhos da USE, ela será 
realizada todas as 5as. feiras. A reunião foi encerrada às 22,25 hrs. com prece do confrade 
dr. Flávio Pereira do Valle. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de janeiro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 48 – 23 de janeiro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias de janeiro do ano de 1978, reuniu-se em sua sede social, na rua 
Maranhão no 404, às 20,30 hrs. a DE da USE, sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente, 
sendo justificadas as ausências do confrade Ignácio Giovine. Lida e posta em discussão foi 
aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva: as cartas, circulares, cartazes, 
folhetos e selos apresentados pelo confrade Nestor João Masotti se referem a Campanha 
Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil e que dentro dessa Campanha será 
realizado o curso de atualização de Dirigentes de Evangelização Infantil, no qual participam 
os confrades mencionados. Expediente: Recebido do 5º CRE de São João da Boa Vista, 
informando a eleição da Com. Executiva da UME de São João da Boa Vista, para o biênio 
78-79; recebido o cheque de no 300772, no valor de Cr$ 550,00 ref. a 11 assinaturas do 
jornal “Unificação” de nos 0651 a 0661; do Lar da Família Universal do ciclo 78 de 
conferências públicas, convite para a palestra do dr. Alexandre Sach, intitulada “De Deus” 
a ser realizada no dia 28-1-78; da Fed. Esp. Brasileira de 2-1-78, sobre a campanha de 
arrecadação de numerários para terminar as obras da sede da FEB; do CRE de Cachoeira 
Paulista de 25/1/78, no 1/78, acompanhando um cheque a cargo do Banespa ref. a 5 
assinaturas do jornal “Unificação”, comprovantes de no 0726 a 0730 e informando a eleição 
de Diretoria do C. E. Vicente de Paulo; do 5º CRE São João da Boa Vista, enviando o 
cheque de no 106821 – Banco do Brasil, no valor de Cr$ 500,00, para pagamento de 10 
assinaturas do jornal “Unificação”, com recibos de nos 601 a 610; página do jornal “Metrô”, 
no 3, sobre a ABAE; do C. E. Estudante do Evangelho, adeso a USE através da UDE da 
16ª Zona – Vila Maria de 14-1-78, comunicando a eleição de sua Diretoria no dia 9-1-78. 
Dep. Evangelização Infantil: O confrade Nestor João Masotti abordou assuntos referentes 
às atividades que deverão ser desenvolvidas por esse Departamento nos dias 18 e 19/2/78, 
onde será apreciado o programa de Evangelização Infantil; lançamento em nosso estado da 
Campanha de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil e apreciar o curso de atualização de 
Dirigentes de Evangelização Espírita promovido pela FEB, em Salvador, BA, tendo o CDE 
da USE endereçado uma carta à FEESP solicitando a utilização da Casa Transitória para a 
reunião dos dias 18 e 19/2/78. Em seguida, foi lido um ofício a ser enviado a FEB, sobre 
a solicitação de revisão da ata da reunião plenária do CFN realizada em Brasília, em face à 
publicação das conclusões efetuadas através da revista “O Reformador”. A reunião foi 
encerrada às 22,50, e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de janeiro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 49 – 13 de fevereiro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 1978, às 20,30, reuniu-se em sua sede social, 
na rua Maranhão no 404, a DE da USE com prece proferida pelo confrade Nestor João 
Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente, sendo justificada a 
ausência do confrade José Gonçalves Pereira. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata 
da reunião anterior. Expediente: Recebido da Fed. Esp. Pernambucana circular de 1.2.78, 
convite para as “palestras com participação de auditório”, que serão realizadas nos dias 11, 
18 25/2, 4 e 11/03/78; da UME de Paraguassu Paulista, de 11/2/78, participando a 
eleição da nova Diretoria realizada no dia 9 para o biênio 78/79; recebido o Boletim 
Informativo no 36 ref. 11 e 12/77 da Fed. Espírita do Est. da Bahia; do 25º CRE de 
Paraguassu Paulista, Boletim no 4 com assuntos diversos; do C. E. Amor e Caridade, de 8-
2-78, participando a eleição da nova Diretoria, em 4-2-78; do 25º CRE de Presidente 
Wenceslau, circular de fev/78, informando o programa da “Jornada Regional Espírita” de 
4 a 19/03/78 promovido por esse CRE e que também será realizada a eleição para a nova 
Diretoria no dia 19/03/78 para o exercício 78/79; Boletim das atividades patrocinadas 
pela UME de Araçatuba e 12º CRE, dentre elas, a 3ª Jornada sobre Mediunidade realizada 
em 30/01 a 7/2/78; programa da 2ª Jornada sobre Mediunidade promovida pela UME de 
Rancharia e 25º CRE realizada em 4 a 7/02/78; da Fed. E. do Est. de São Paulo cedendo 
as suas dependências da Casa Transitória para a realização do programa de Evangelização 
Infantil nos dias 18 e 19/02/78; Telegrama da FEB informando a próxima reunião do 
CFN no dia 4/03/78; da Soc. Esp. Eurípedes Barsanulfo de 17/01/78, convidando para a 
palestra do dr. Gerson Baltóquio realizada no dia 28/01/78; da UME de Taubaté, circular 
no 06 sobre a XXII Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e 
Promoção Social Espírita; da F.E.E.S.P. de 30/01/78 concedendo o salão Cairbar Schutel 
para a reunião do CDE, em 13/03/78; da Associação Médico-Espírita de 14/02/78 
informando seu novo endereço: rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1098 – Itaim 
Bibi; Boletim Informativo da UME de Araçatuba de fev/78 com assuntos diversos; do C. 
E. Fé e Amor de 30/01/78 informando a composição da nova Diretoria; da Fed. Esp. do 
Est. do Rio de Janeiro (secção Capital) enviando circular informando sua deliberação no 
que se refere a fusão da F.E.E.R.J. secção Capital e Niterói. Em seguida, foi apreciada e 
aprovada a súmula da ata da reunião do CDE do dia 11/12/77. Elaboração da ordem do 
dia da próxima reunião do CDE em 12/03/78. Dep. de Ev. Infantil: O confrade Nestor 
João Masotti informando da reunião realizada no dia 10/02/78 onde foram elaboradas as 
atividades e programa da reunião dos dias 18 e 19/02/78 na Casa Transitória. Dep de 
Mocidades: O confrade Abel Glaser informando que será realizada no dia 26/02/78 a 45ª 
Reunião Geral desse Departamento. Dep. de Finanças: O confrade Carlos Dias 
apresentando o confrade Carlos Roberto Estorino que vai assessorá-lo nesse Departamento. 
O confrade Nestor João Masotti informando que o próximo Encontro Regional de 
Dirigentes Espíritas a ser realizado em Santos no dia 26/02/78 no Centro Espírita Ismênia 
de Jesus, na rua Campos Melo, 312. Com referência à proposta da Fed. Esp. do Est. do Rio 
de Janeiro, quanto à padronização dos órgãos federativos, o Dep. de Organização 
pronunciou-se a respeito e é de seu parecer que cada órgão federativo deve adotar a 
denominação que se lhe aprouver. O confrade Elfay Luiz Appollo dando notícias do 
confrade Emílio Manso Vieira que colabora no C. E. Vinhas de Luz, de Poços de Caldas. 
A reunião encerrou-se às 23,25 hrs com prece proferida pelo confrade Ignácio Giovine e 
para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de fevereiro de 1978. 
 
2º Secretário 



Presidente 











Ata # 50 – 20 de fevereiro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 1978, reuniu-se às 20,30 em sua sede social 
na rua Maranhão no 404, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti, 
que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e 
posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior com as seguintes ressalvas: quanto 
ao parecer do Dep. de Organização com referência a padronização dos órgãos federativos, 
acrescente-se ao final do parecer o seguinte: desde que nessa denominação se faça menção 
quando se tratar de órgão distrital, municipal e regional; onde se lê Dep. de Finanças, leia-
se, Dep. Jurídico, onde o seu diretor dr. Flávio Pereira do Valle apresentou o confrade 
Carlos Roberto Estorino que vai assessorá-lo nesse Departamento juntamente com seu 
irmão Luiz Carlos Estorino. Expediente: Convite do Lar da Família Universal para a 
palestra do dr. Wilson Ferreira de Mello, “Dos elementos gerais do Universo”, a ser 
proferida no dia 25/02/78; do 1º CRE Santos, de 16-02-78, anexando a circular no 1 e 2 
de 3/01 e 13/02 respectivamente, com referências ao 5º Encontro Regional de Dirigentes 
Espíritas; circular no 01 do 11º CRE de 13-02-78 sobre o 6º Encontro Regional de 
Dirigentes Espíritas; do 13º CRE de Marília, de 16/01/78, informando sobre o 5º 
Encontro Regional de Dirigentes Espíritas; da FEB, de 10/02/78, reportando-se ao ofício 
de 2-1-78, no sentido de dinamizar a campanha financeira que propõe para a edificação da 
2ª etapa de prédio de sua sede central; da UME de São Bernardo do Campo de 13/02/78 
informando a eleição da nova Diretoria realizada em 26/01/78 para o biênio 78/79; carta 
sem data do irmão Wilson Francisco, de Parnaíba – Mato Grosso solicitando exemplares 
do jornal “Unificação”; do C. E. Maria Emília da Motta Ferreira filiado a UME de Santos, 
ofício 3/78 comunicando a composição da nova Diretoria. Em seguida, o confrade Nestor 
João Masotti informou aos presentes que no dia19/02/78 foi feito o lançamento oficial em 
nosso Estado, pela USE, da Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, 
num ambiente de muita harmonia, união, fraternidade, estando presente o presidente da 
F.E.E.S.P., confrade Carlos Jordão da Silva. Estavam presentes 45 representantes do 
interior, englobando 15 CREs. Foram, em seguida, tratados assuntos diversos com 
referência ao 5º Encontro Regional de Dirigentes Espíritas a realizar-se na cidade de Santos. 
Ainda com referência à padronização da nomenclatura dos órgãos federativos, serão feitos 
posicionamentos a serem comentados na próxima reunião. A fim de se obter recursos 
econômicos para a USE, o Grupo Noel está propenso a ceder 2 noites de suas atividades 
artísticas e para esclarecimento de detalhes será feito contato com o Dep. de Divulgação 
para uma tomada de posicionamento. A reunião foi encerrada às 23,15 hrs com prece 
proferida pelo confrade dr. Flávio Pereira do Valle e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 20 de fevereiro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 51 – 27 de fevereiro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de 1978, reuniu-se em sua sede social, às 
20,25 hrs, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti, que fez a prece 
inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente, sendo justificada a 
ausência dos confrades José Gonçalves Pereira e Elfay Luiz Appollo. Lida e posta em 
discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido convite do Instituto 
Espírita “Obreiros do Bem” para a conferência do dr. Alexandre Sech, do Paraná, 
“Espiritismo e Psiquiatria”, no dia 11-03-78 em Osasco; do Hospital dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, revista alusiva ao seu Jubileu de Prata; da FEB, de 11-2-78, circular no 1/78, 
informando sobre o lançamento do 2º cartaz sobre a campanha de Evangelização Espírita 
Infanto-Juvenil; do C. E. Emanuel, de Bento Quirino, de 15-02-78 solicitando uma relação 
dos oradores e expositores espíritas; da UME de Matão do 7º CRE, de 22-02-78 enviando 
formulários devidamente preenchidos pelas entidades que compõe essa UME relativo ao 
cadastro de cada uma e sobre os seus Departamentos de Evangelização e Doutrina; do 
Centro Espírita “André Luiz” de 20/02/78 informando a transferência de sua sede para a 
rua André Perini no 46 (Vila Operária); da Aliança Espírita Evangélica, de 21-02-78 sobre a 
Campanha de Evangelização anexando o livro “Evangelização Infantil”, volume I. Em 
seguida, o confrade Nestor João Masotti fez uma ampla exposição de todos os trabalhos 
realizados no Encontro de Evangelização Infantil, na Casa Transitória, e do lançamento da 
Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infantil e seu lançamento oficial em nosso 
Estado no dia 19/02/78. Com relação ao 5º Encontro Regional de Dirigentes Espíritas 
realizado em Santos, o confrade Nestor João Masotti fez uma análise dos trabalhos 
realizados que contou com a presença de 72 participantes de 22 Centros, 3 UMEs e 3 UDEs 
e confirmou a sua presença na próxima reunião do CFN da FEB, do dia 04/03/78. Com 
referência ao anteprojeto dos Estatutos da USE, este será encaminhado aos componentes 
da DE, que vão analisá-lo. Com referência às atividades artísticas que seriam promovidas 
pelo Grupo Noel em prol de obtenção de recursos econômicos para a USE, o Dep. de 
Divulgação fez um amplo estudo na infraestrutura dessa promoção no tocante à nossa 
parte, concluiu pela inviabilidade de sua realização no presente momento. Dep. de 
Divulgação: Este Departamento vai promover uma solenidade alusiva aos 25 anos do jornal 
“Unificação”, sendo escolhido como orador o Prof. Deolindo Amorim, que fará uma 
palestra. Dep. de Doutrina: O confrade Attílio Campanini falou sobre os trabalhos com 
referência à mediunidade que estão sendo elaborados por esse Departamento. Dep. de 
Mocidades: O confrade Abel Glaser informando que foi realizado no dia 26/02/78 a XLV 
Reunião Geral desse Departamento. A reunião da DE foi encerrada às 23,50 com prece 
proferida pelo confrade Attílio Campanini, e para constar lavrei a presente ata.  
 
São Paulo, 27 de fevereiro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 52 – 13 de março de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de março de 1978, reuniu-se em sua sede social, na rua Maranhão no 
404, às 20,25 hrs, a DE da USE sob a presidência do confrade Antonio Schiliró, que fez a 
prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente, sendo justificadas 
as faltas dos confrades Abel Glaser e Nestor João Masotti. Lida e posta em discussão foi 
aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: O confrade Dulcídio Braz, de 27-02078, 
informando seu endereço e que será o do CRE da 24ª Região: Rua Santos Dumont no 701 
– Caixa Postal no 17 – CEP 13400 – Piracicaba; do confrade Wilson Pedroso, rua Mirina 
no 142 – Cidade Dutra, informando estar demissionário de O Semeador por discordar do 
espaço de tempo para pregação evangélica que a direção mudou de 25 minutos para 8 
minutos; do movimento Assistencial Espírita “Maria Rosa” de Campinas, de 31-12-77, 
enviando relatório de trabalho e atividades desenvolvidas em 1977; do C. E. “Caridade e 
Fé” de Jaboticabal, de 3-3-78, ofício no 15/78, com balancete financeiro e patrimonial e 
relatório das atividades e trabalhos desenvolvidos no exercício de 1977; convite de C. E. 
“Irmão Itajubá” para a palestra do Prof. Dr. Fernando Brauchess do Instituto de 
Cardiologia do Est. de São Paulo, que será realizada em 18-03-78 sobre Cardiopatia em 
geral ou doenças do coração; do Lar da Família Universal, convite para a palestra do prof. 
Jacy Reis, “Da Criação” a realizar-se no dia 18/03/78. Dep. de Educação: O confrade 
Ignácio Giovine informando que se reuniu com os confrades Abel Glaser e dr. Luiz 
Monteiro de Barros com a finalidade de elaborar um estudo que esclareça quais os 
trabalhos que deverão ser realizados por esse Departamento e que expresse em definitivo 
os seus reais objetivos. Nessa reunião não houve nenhuma deliberação formada, o que será 
feito em uma outra reunião, quando estará presente o confrade Mario Barbosa, que 
também faz parte dessa Comissão de Estudo. Dep. de Organização: O confrade Antonio 
Schiliró informando que na Reunião Geral desse Departamento foi aprovada a realização 
de Encontros Regionais de Departamentos, devendo os demais departamentos da USE 
relacionar os serviços que poderão oferecer aos órgãos, os quais de acordo com as suas 
necessidades, o requisitarão. Dep. de Doutrina: O confrade Éder Fávaro informa que esse 
Departamento tem visitado várias regiões e que os trabalhos elaborados por esse 
Departamento, digo, em elaboração por esse Departamento, estão quase prontos, 
enfocando o aspecto do esquema básico, com participação de todos os presentes. E num 
clima fraterno foi encerrada às 22,25 hrs essa reunião, com prece proferida pelo confrade 
Alfredo Roberto. E para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de março de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 53 – 27 de março de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de março de 1978, reuniu-se às 20,20 hrs. a DE da USE, em 
sua sede social na rua Maranhão no 404, sob a presidência do confrade Nestor João Masotti 
que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo 
justificadas as ausências dos confrades Ignácio Giovine e Merhy Seba. Lida e posta em 
discussão foi aprovada a ata da reunião anterior com ressalva que o confrade Elfay Luiz 
Appollo justificou sua ausência na reunião do dia 13-03-78. Expediente: Recebido do 25º 
CRE de Presidente Wenceslau, carta do dia 20-03-78, comunicando a composição da 
Comissão Executiva do CRE e representante junto ao CDE; idem circular 01/78 de 
20.03.78 relacionada com o Dep. de Evangelização Infantil; idem circular no 02/78, de 
20.03.78 relacionada com o encerramento da Jornada Regional Espírita, realizada em 8 a 
9/3/78; do Grupo Espírita Trabalho e Amor, de Santos, de 23/03/78, solicitando nomes 
e endereços de oradores; do Centro Espírita Vicente de Paulo – Albergue Noturno Bezerra 
de Menezes e Posto de Migrantes – relatório das atividades no período de janeiro a 
dezembro de 1977 dessas sociedades espíritas sediadas na cidade de Cruzeiro; da Fed. Esp. 
do Est. do Rio de Janeiro – Secção Capital, Boletim Informativo ano VI – 1977 no 37 com 
diversas informações; circular no 03 de 6-3-78 de São José do Rio Preto, sobre o 6º Encontro 
de Dirigentes Espíritas já realizado; do 25º CRE de Presidente Wenceslau, relacionada com 
a Campanha de Evangelização Infanto-Juvenil; do II Mês de Confraternização Espírita de 
Presidente Wenceslau promovido pela UME local em abril de 1978, convidando para as 
palestras programadas. Em seguida o confrade Attílio Campanini lê a súmula da reunião 
do CDE realizada em 12-03-78 para aprovação. Com referência ao anteprojeto dos 
Estatutos da Use foram analisados diversos de seus artigos por todos os diretores presentes 
e pelo adiantamento da hora, foi programada uma nova reunião para o dia 03 de abril de 
1978, quando prosseguirão os estudos e análises desse anteprojeto. A reunião foi encerrada 
às 22,55 hrs com prece do confrade Abel Glaser. E para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 27 de março de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 54 – 3 de abril de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos três dias do mês de abril do ano de 1978, reuniu-se a DE da USE em sua sede social 
na rua Maranhão no 404, às 20,25 com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. 
Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e posta em discussão foi 
aprovada a ata da reunião anterior. Em seguida, dando continuidade aos estudos e análises 
do anteprojeto dos Estatutos da USE, todos os presentes estão dando o máximo de seus 
esforços e boa vontade, e referidos estudos prosseguirão na próxima reunião. O confrade 
Ignácio Giovine entrega o programa da VII COESMIG – Confraternização Espírita Sul e 
Sudoeste de Minas Gerais realizadas nos dias 23, 24 e 25/05/78, dando notícias do 
confrade Manso Vieira. A presente reunião foi encerrada às 24 horas, com prece proferida 
pelo confrade Antonio Schiliró, e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 3 de abril de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 





Ata # 55 – 10 de abril de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de abril do ano de 1978, às 20,15 hrs. reuniu-se em sua sede social na 
rua Maranhão no 404, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti 
que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e 
posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido carta do 
Centro Espírita Ana Vieira, do dia 30/03/78, convidando para o aniversário de sua 
fundação no dia 15/04/78, na rua Enta no 202; do Centro Espírita “Ismênia de Jesus” de 
04/04/78, informando que em 15/02/78, foi empossada a nova Diretoria e anexando 
relatório geral; da UME de Ourinhos, enviando programa das realizações de abril/78; da 
UME de Catanduva, enviando programa do 1º Mês do Livro Espírita a realizar-se neste mês 
de abril; Boletim Informativo da UME de Araçatuba; da UME de Americana de 27/02/78 
com referência a débitos, solicitando esclarecimentos; da Fed. Esp. do Est. do Rio de 
Janeiro – Secção Capital – de 18-02-78 com referência a eleição e posse da nova Diretoria 
para o triênio 78/80; da Aliança Espírita de Propaganda e Caridade, de 25/05/77 
informando seu atual endereço: Rua Pedro Machado, 14 CEP 02040; do Centro Espírita 
Deus, Jesus e Maria e José, de 30/03/78, agradecendo o recebimento do jornal 
“Unificação”; da FEB, de 27/03/78 pedindo acusar o recebimento de cartazes e folhetos 
em vista a campanha para a construção da sede em Brasília; foi lida a carta do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística de 31/03/78, ref. 32/03/78, atendendo à sua 
solicitação telefônica anexando relação de sociedades espíritas integrantes da USE; em 
seguida prosseguindo ao estudo e análise do anteprojeto do Estatuto da USE a Diretoria 
colheu as sugestões dos presentes visando aprimorar o anteprojeto que será encaminhado 
aos membros do Conselho Deliberativo Estadual. A reunião foi encerrada às 0,27 do dia 
11/04/78 com prece proferida pelo confrade Merhy Seba. Para constar lavrei a presente 
ata.  
 
São Paulo, 10 de abril de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 56 – 24 de abril de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de 1978, reuniu-se às 20,20 hrs. em sua sede 
social na rua Maranhão no 404, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente 
sendo justificadas as ausências dos confrades José Gonçalves Pereira e dr. Luiz Monteiro de 
Barros. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: 
Recebido convite do Centro Espírita Jesus e Maria José, de 16-04-78, para a festa 
comemorativa do 27º CRE, digo do 27º aniversário de sua fundação e que será realizada 
em 06-05-78, às 19,30 hrs., em sua sede na rua Mafalda no 480 – Vila Formosa; do Lar da 
Família Universal – ciclo 78 de conferências públicas, convidando para a palestra do dr. 
Domério de Oliveira, “Do Princípio Vital”, no dia 29/04/78; carta de 18.04.78, dirigidas 
aos CREs, UMEs, UDEs, entidades patrocinadoras e especializadas, feita pela Comissão 
Coordenadora com referência às eleições da USE; do Centro Espírita Jeremias de 11-04-
78, de Guararapes – SP, com referência à posse de sua nova Diretoria cujo mandato vai 
at~e 09-04-80; da Fed. Esp. de Alagoas, de 18-04-78 convidando para a reinauguração do 
auditório de sua casa máter; da Fed. Esp. do Est. do Espírito Santo de 28-02-78 solicitando 
o envio da cópia do atual Estatuto da USE; da Fed. Esp. do Estado do Rio de Janeiro – 
secção Niterói e Interior, de 10-04-78, enviando circular comunicando a posse da nova 
Diretoria em 31-03-78; do 13º, 15º e 25º CRE, comunicando a realização do V Encontro 
de Dirigentes Espíritas em Marília no Centro Espírita Luz e Verdade, na rua 15 de 
Novembro 1146, nos dias 29 e 30/04/78. Em seguida, o confrade Nestor João Masotti fez 
um relato sobre os trabalhos apresentados na reunião do CFN da FEB do dia 04 de março 
de 1978, e entre os assuntos tratados informa que a ata da reunião do plenário foi aprovada 
com as retificações de São Paulo e publicada no Reformador, declaração oficial da FEB 
definindo o posicionamento dos trabalhos doutrinários do Espiritismo; para aprovação ou 
não será encaminhado para o CFN da FEB, o currículo elaborado pela Comissão Central 
do Dept. de Infância e Juventude e que foi examinado e discutido no Encontro de 
Evangelizadores em Salvador, Bahia; reunião do 4º Ciclo Zonal em Manaus; movimento 
paralelo iniciado pelo Conselho Interestadual Espírita do Nordeste na Paraíba conf. 
Circular de 10-04-78; alteração na Diretoria da FEB; transferência da FEB para Brasília; 
adiada a apresentação da nomenclatura da padronização dos órgãos federativos; fusão da 
Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro – Secção Capital e Niterói; manifestação 
dos Estados sobre a Campanha de Evangelização: o Dep. Editorial da FEB oferecendo livros 
com defeitos à disposição de hospitais, etc. Dep. de Divulgação: O confrade Merhy Seba e 
os presentes, tendo em vista os estudos elaborados pela Comissão da Sede própria da USE, 
vai enviar circular ao CDE a fim de colher sugestões que indiquem meios, visando a 
concretização de referido empreendimento; com referência ao 25º aniversário do jornal 
“Unificação”, serão enviadas cartas aos Centros Espíritas convidando-os para a palestra do 
confrade Altivo Ferreira. Foi aprovado que a edição de maio e junho do jornal 
“Unificação”, terá 12 páginas, julho e agosto, 16 páginas, condensando todo o material que 
se refira a unificação. Dep. de Finanças: O confrade Carlos Dias informa que o CRE de 
Cachoeira Paulista está solicitando anistia para seus débitos até 31/12/77, 
comprometendo-se a pagar seus débitos a partir de janeiro/78. Será feito um levantamento 
desses débitos a fim de que a Diretoria possa pronunciar-se a esse respeito. Dep. Jurídico: 
O confrade dr. Flávio Pereira do Valle informando que já concluiu os trabalhos elaborados 
pelo Departamento e que serão cobrados Cr$ 150,00 por jogo. A reunião foi encerrada às 
23,45 hrs. com prece proferida pelo confrade Abel Glaser. E para constar lavrei a presente 
ata.  
 
São Paulo, 24 de abril de 1978. 



 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 57 – 8 de maio de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de maio do ano de 1978, reuniu-se às 20,30 hrs., em sua sede social 
na rua Maranhão no 404, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti 
que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente, 
justificando suas faltas, os confrades Merhy Seba e Abel Glaser. Lida e posta em discussão 
foi aprovada a ata da reunião anterior, com a seguinte ressalva: com referência aos trabalhos 
apresentados pelo Dep. Jurídico na pessoa do seu dirigente dr. Flávio Pereira do Valle, leia-
se apenas que eles serão duplicados e distribuídos posteriormente. Expediente: Carta da 5ª 
UDE de 01-05-78, comunicando a eleição da Comissão Executiva em 29-04-78; circular da 
UME de São José dos Campos de 24-04-78 comunicando a reunião geral entre 
representantes e diretores das Casas Espíritas a fim de levantar os problemas relativos ao 
movimento de unificação da cidade e propor soluções; da Fed. Esp. do Rio G. do Norte, 
de 2-05-78, informando a eleição da Diretoria em 29-04-78 que regerá os destinos da Fed. 
Durante o biênio 78/80; Boletim informativo da UME de Araçatuba ref. ao Mês de 
mai/78; da Fed. Esp. do Est. do Rio de Janeiro – secção Niterói e Interior, de 02-05-78 
informando o recebimento do jornal “Unificação”. Dep. de Mocidades: Nos próximos dias 
27 e 28 realizará sua 46ª Reunião Geral conforme convocação. Este Departamento está 
enviando circular para 6 Estados, oferecendo vagas para o XI Curso de Dirigentes de 
Mocidades. O seu Diretor deu parecer por escrito ref. ao anteprojeto de Evangelização 
Infanto-Juvenil, elaborado pelo DIJ da FEB. Dep. Social: O confrade José Gonçalves Pereira 
informa a distribuição de 6.000 mensagens em homenagem ao dia da “Mãe”. Dep. de 
Doutrina: O seu Diretor, o confrade Éder Fávaro informando a realização no dia 14/05 da 
4ª Reunião Geral desse Departamento continuando o estudo sistema básico. Anteprojeto 
de reforma dos Estatutos: Ficou deliberado que seria encaminhado aos membros do CDE 
uma circular informando quanto às possibilidades do encaminhamento e deliberação do 
anteprojeto dos Estatutos já encaminhado ao referido Conselho até a sua aprovação final. 
A reunião foi encerrada às 22,55 com prece proferida pelo confrade Éder Fávaro. Para 
constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 8 de maio de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 58 – 22 de maio de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de 1978, reuniu-se em sua sede social, às 20,15 
hrs., a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti que fez a prece inicial. 
Presentes os membros que assinaram o livro competente justificando sua falta o confrade 
dr. Luiz Monteiro de Barros. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião 
anterior. Como convidadas pelo Dep. de Evangelização Infantil estavam presentes os 
irmãos Elaine Curti Ramazzini; Carolina Flor da Luz Matos. Expediente: Recebido o 
relatório no 6/78 da Revista Vita Novva do movimento espírita de Matão; rec. Da UME de 
Itapira, de 2-05-78, carta endereçada ao confrade João Fernandes Rodrigues Sobrinho do 
3º CRE de Campinas, comunicando a esse Conselho que a partir do dia 10/4 teve o seu 
movimento reativado com eleição da Diretoria; do 3º e 27º CRE, circular sobre o 9º 
Encontro Regional de Dirigentes Espíritas a ser realizado no dia 25/6 no Centro Espírita 
Allan Kardec, na rua irmã Serafina, 674 – Campinas; convite da Comunidade Assistencial 
Lar Veneranda para as comemorações do 24ª aniversário de sua fundação no dia 04-07-78, 
às 15,30 hrs., na rua Evaristo da Veiga, 211, Santos; da UME do Espírito Santo do Pinhal 
de 12-05-78 agradecendo o convite para participar da 4ª Reunião Geral de Doutrina 
realizado em 14-05-78; do confrade Christllieb Steenbach, do Rio de Janeiro, de 28-04-78, 
solicitando apostilas do ciclo de estudos sobre passes realizado na Soc. Evangélica Espírita, 
na rua Antonio dos Santos, 98 – Carandiru – SP; do 25º CRE de Presidente Wenceslau, 
circular 5/78, enviando cartazes referentes à Jornada Regional Espírita de 3 a 18/06/78 
que será encerrada em Ourinhos no dia 19/06/78; da Câmara Universal de Mogi-Mirim, 
SP, de maio/78, em comemoração à Semana Presidente João Theodoro, convidando para 
as festividades que serão realizadas no dia 19-05-78, às 20 hrs.; do Sesquicentenário do 
nascimento e centenário da morte do ínclito moginiano dr. João Teodoro Xavier de Matos; 
da Associação Espírita Paulo e Estevão, de 16-05-78, de Catanduva, solicitando informações 
como proceder para filiar essa Associação ao Dep. Jurídico da USE, taxa mensal, anual, e 
envio do modelo oficial do Regimento Interno dos Centros Espíritas; do 25º CRE 
Presidente Wenceslau, circular no 07/78, de maio 78, sobre o Encontro Regional de 
Evangelizadores a ser realizado em Rancharia em 29 e 30/7/78; idem circular no 6/78 de 
maio/78, sobre o mesmo assunto; da USE, convocação para a XVI Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada nos dias 8 e 9/7/78, na rua Japurá, 211 e sua publicação no Diário 
Oficial do Estado em 20/05/78. Dep. de Doutrina: O confrade Éder Fávaro informando 
a conclusão do Esquema Básico em todos os seus itens, exceto mediunidade. Dep. de 
Evangelização Infantil: A fim de apresentar sugestões ao CFN, foram analisados vários itens 
do currículo elaborado pela Comissão Central do Dep. de Infância e Juventude da FE|B. 
Em virtude do adiantado da hora referidos estudos prosseguirão na próxima reunião da 
DE. A reunião foi encerrada às 23,46, com prece proferida pelo confrade Éder Fávaro. Para 
constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 22 de maio de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 59 - 12 de junho de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de junho do ano de 1978, às 20,25 hrs., em sua sede social na rua 
Maranhão no 404, reuniu-se a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Convite de 
Antonio Carlos Amorim e Suzete Maria quando estarão comprometidos de partilhar suas 
vidas, no dia 1º de julho de 1978, às 20,30, na rua Hungria no 493; da FEB, carta de 26-
05-78, com referência à Campanha Financeira pró-construção da sede Brasília; da FEB de 
05-05-78, informando a impressão do novo preçário, anexando um exemplar; da UME de 
Araçatuba, enviando o seu Boletim de junho/78; do Instituto de Educação e Cultura de 
Divinópolis, de 30-05-78, enviando o opúsculo “Restauração da Civilização Cristã”; 
Informativo no 1 de 5/78 da UME de Franca, do 20º CRE; do Lar da Família Universal, 
convite para a conferência “Da pluralidade das existências”, no dia 24-06-78, proferida pelo 
confrade dr. Cassio Ribeiro Ramos; da UME de Osasco, convite para a conferência “Amor, 
Casamento e Família”, no dia 17-06-78, às 20,30 proferida pelo confrade Jacy Reis; do 
Centro Espírita Jesus, Maria e José, de Tatuí, de 06-06-78, enviando cópia do requerimento 
825 apresentado pelo deputado Sólon Borges dos Reis, de voto de louvor pelo 36º 
aniversário do Centro; do 23º CRE de Lins de 18-05-78, informando que não houve 
possibilidade de constituir nova Comissão Executiva do 23º CRE Lins, pretendendo que 
os Centros Espíritas de Cafelândia, Getulina, Promissão e Penápolis tenham 
representantes na UME de Lins e correspondência ao 23º CRE deverá ir para a rua Paulo 
Giraldi, 166 - Lins; da UME de São José dos Campos, enviando xerox da ata da reunião 
extraordinária do dia 16/05/78. Dep. de Educação: O confrade Ignácio Giovine entregou 
a DE, o parecer da Comissão constituída para definição do Dep. de Educação da USE, 
como sugestão e que será analisado e tem o seguinte teor: Parecer da Comissão constituída 
para definição do Departamento de Educação da USE. - Após se reunir duas vezes, a 
Comissão é do seguinte parecer: I - Definição de Áreas: a Comissão entende que a 
Educação, à luz da Doutrina Espírita, abrange dois aspectos: - 1º) o Estudo, a vivência (com 
vistas sempre à reforma moral) e a divulgação dos princípios espíritas; 2º) o ensino escolar, 
enriquecido com a contribuição da Doutrina Espírita (pedagogia espírita). II - Atribuições 
a DE da USE e ao IEE. A Comissão entende que: a) o item 1º) supra é de competência da 
DE da USE, através dos seus Departamentos específicos (Doutrina, Mocidade, 
Evangelização Infantil e Divulgação); b) o item 2º) compete ao IEE. III - Forma de 
encaminhamento: A Comissão sugere a DE a seguinte forma de encaminhamento: a) A 
DE da USE desde que de acordo com esta proposição, oficiaria o IEEE enunciando os itens 
que deveriam constar dos seus estatutos para atender à finalidade supra; b) desses itens 
constaria obrigatoriamente o seguinte: o IEE como entidade especializada de âmbito 
estadual ligado ao CDE da USE trabalhará afinado com o mesmo (CDE) no que diz 
respeito à orientação doutrinária; c) outro seria: o secretário da área educacional do IEE se 
colocará em contato com a DE da USE sempre que necessário. Obs.: a título de exemplo 
podemos citar no proceder ao cadastramento dos professores espíritas existentes no Estado. 
A USE pela sua Secretaria Geral colaboraria com esse secretário da área oficiando os órgãos 
da USE a respeito. IV - Desativação do Dep. de Educação: O Departamento de Educação 
da USE somente será desativado na sua forma apenas, já que na vivência se fará - como se 
tem feito - através dos Departamentos da DE acima citados, após formalizadas pela IEE as 
providências cabíveis desde que assim o aprove e seu Conselho. a) dr. Luiz Monteiro de 



Barros, Ignácio Giovine e Abel Glaser. Dep. de Divulgação: foi aprovado que o jornal 
“Unificação” será impresso na Capital, na Gráfica AFA e não mais em Santo André, isso 
para dar acesso ao jornal por parte dos companheiros que desejam dar uma melhor 
colaboração. Dep. de Mocidade: O confrade Abel Glaser informando a realocação da 46ª 
Reunião Geral dos Deps. de Mocidades realizado no dia 27 e 28/5/78 onde foram tratados 
diversos assuntos: aprovação de regulamentos; 11º Curso de Dirigentes de Mocidades, 
relatórios entregues pela Confraternização realizada na Semana Santa e informando que a 
próxima reunião geral será realizada no dia 27/08/78. Em seguida a DE continuou 
analisando os itens do currículo elaborado pela Comissão Central do Dep. de Infância e 
Juventude da FEB e em virtude do adiantado da hora, referidas análises prosseguirão na 
próxima reunião. Encerramento da reunião às 23,35 com prece proferida pelo confrade 
Ignácio Giovine. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 12 de junho de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 60 - 26 de junho de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 1978, às 20,30 hrs. em sua sede social, na 
rua Maranhão no 404, reuniu-se a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Em seguida foi lido pelo 
confrade Antonio Schiliró o seguinte expediente: Convite do Instituto Kardecista da Bahia 
(IKB) para comparecermos na Livraria Espírita Boa Nova, no dia 1º de julho próximo, 
quando o confrade Divaldo Pereira Franco autografará livros, do Núcleo Assistencial do 
Lar da Criança para a inauguração no dia 1º-07-78, do Doce Lar da Criança, na av. São 
Paulo 481 - Burgo Paulista; da Soc. Espírita Sapeense “Seis” , de 21-06-78, solicitando 
endereços das instituições espíritas adesas ao nosso órgão federativo; do Centro Espírita 
“André Luiz”, convite para a inauguração de sua sede no dia 25-06-78, às 19,30 na rua 
Amadeu Amaral, 333; do Serviço de Informação Espírita - órgão informativo da Fed. Esp. 
Catarinense com diversos assuntos ref. Ao mês de maio/78; do CRE da 25ª Região - 
Presidente Wenceslau, de 18/6/78, com seu parecer ref. Ao anteprojeto dos Estatutos da 
USE; da UDE da 6ª Zona de 16-6-78 com referências ao anteprojeto; da UDE da 14ª Zona 
também com seu parecer ao referido anteprojeto. Em seguida, o confrade Nestor João 
Masotti deu conhecimento aos presentes, os itens que serão debatidos na próxima reunião 
do CFN da FEB nos dias 1 e 2 de julho de 1978; com referência ao anteprojeto de currículo 
para as Escolas Espíritas de Evangelização Infanto-Juvenil elaborado pela Comissão Central 
do Dep. de Infância e Juventude da FEB, leu o parecer da DE da USE que estudou e 
analisou o referido currículo que será apreciado pelo CFN; o confrade Attílio Campanini, 
em nome da Comissão encarregada de receber sugestões de nomes e chapas com referência 
à próxima eleição da Diretoria da USE, transmitiu a DE tudo o que foi feito e analisado e 
deu por encerrados os trabalhos confiados a essa Comissão. Dep. de Mocidades: O 
confrade Abel Glaser entregou o regulamento para Departamento da Mocidade de Centro 
Espírita e que será analisado pela DE. A reunião foi encerrada às 23,30 com prece proferida 
pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 26 de junho de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 1 - 24 de julho de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de 1978 reuniu-se em sua sede social na 
rua Maranhão no 404, às 20,00 hrs. a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e posta 
em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior, com a seguinte ressalva: que o confrade 
Attílio Campanini não deu por encerrados os trabalhos confiados à Comissão para receber 
sugestões de nomes e chapas com referência as eleições da nova Diretoria e sim comunicou 
a DE que essa Comissão tomou todas as providências atribuídas pelo CDE. Expediente: O 
confrade Antonio Schiliró leu o seguinte expediente: Recebido carta do Grupo Espírita 
“Casa do Caminho”, de 04-7-78 ref. ao Jubileu de Prata do jornal “Unificação” e a palestra 
do prof. Altivo Ferreira; da UMEA Araçatuba de 10-7-78, ref. à filiação de Centro pela 
F.E.E.S.P.; da FEB de 10-7-78 informando a remessa de 1.500 cartazes com vista a 
sustentação da campanha para a construção da sede Brasília; convite da UME de Assis para 
a palestra do dr. Antonio Cesar de Carvalho na cidade de Araçatuba, sobre o Livro dos 
Espíritos; da Associação Assistencial Adolfo Bezerra de Menezes de 20-6-78 solicitando 
informação como receber o jornal “Unificação”; do 12º CRE Araçatuba carta circular 
02/78 com assuntos de interesse da região; da UME de Osasco circular 1/78, convite para 
a conferência do confrade Divaldo Pereira Franco no dia 07/07/78, na sede do Núcleo 
Expressão; do 25º CRE - Presidente Wenceslau circular no 09/78-B com ref. ao Encontro 
Regional de Evangelizadores Espíritas em Rancharia de 29 e 30/7/78; Boletim Informativo 
da UME de Araçatuba de 7/78 com diversos assuntos; do Rotary Club de São Paulo 
(Brooklin) Boletim sobre o 1º Seminário sobre o alcoolismo; do Grupo Espírita 
Fraternidade de Várzea Grande - MT, de 10/07/78 acusando o recebimento do jornal 
espírita Unificação; da Fed. Esp. do Est. do Mato Grosso, convite para o XI CONEMT 
(Confraternização dos Espíritas do Mato Grosso), de 28-6-78, a realizar-se nos dias 20 e 23 
de julho de 1978; do Lar da Família Universal - ciclo 78 de conferências públicas, convite 
para a palestra do confrade prof. João Alberto Vedran Donha, no dia 29/07/78, “Da vida 
espírita”; da UDE 16ª Zona convite para o Encontro que a UDE vai promover no dia 
23/7/78 com o tema “O Espiritismo de Kardec dos nossos dias”- Expositor Milton 
Felipelli; do CRE 27ª Região Rio Claro, enviando a ata da reunião ordinária do CRE do 
dia 21-05-78; da Fed. Espírita do Rio de Janeiro - Secção Capital - Boletim Informativo de 
jan/fev/março de no 38, com assuntos diversos. Em seguida foi feita a conferência dos 
seguintes livros que se encontram em nossos arquivos: Livro de Atas de Assembleia Geral, 
do Conselho Deliberativo Estadual e da Diretoria Executiva e os livros de presença do 
CDE, DE e visitantes. O confrade Carlos Dias ficou de posse dos livros de atas da reunião 
do CDE. O sr. Presidente fala das diversas providências necessárias com respeito da ata da 
Assembleia Geral junto aos Bancos, Correio, Registro de Títulos e Documentos e 
encarregando o 1º Secretário de proceder aos atos necessários. Foi entregue para registro, 
tabela de preços da Quatro Cores. O confrade Elfay Luiz Appollo usou da palavra para 
externar a necessidade de companheiros dar uma assistência ao jornal “Unificação” de ½ 
Expediente atendendo ao crescimento do jornal em face da aquisição de diversas 
assinaturas. Com referência à formação dos Departamentos foram designados e aceitaram 
para dirigirem os seguintes: Mehry Seba para o Dep. de Divulgação - Éder Fávaro para o 
Dep. de Doutrina - Ignácio Giovine para o Departamento de Educação - dr. Flávio Pereira 
do Valle para o Dep. Jurídico - Abel Glaser para o Dep. de Mocidades - Attílio Campanini 
para o Dep. de Finanças. Para os Departamentos de Organização e Evangelização Infantil 



foram lembrado os nomes de Alcebíades Bertan e Elaine Ramazzini para uma posterior 
verificação, os demais departamentos, em virtude do adiantado da hora, foi convocada uma 
reunião extraordinária para o dia 31/07/78. A reunião foi encerrada às 23,20 hrs., com 
prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de julho de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 2 - 31 de julho de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de 1978 reuniu-se em sua sede social, na rua 
Maranhão no 404, às 20,20 a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti 
que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo 
justificada a falta do confrade Antonio Schiliró. Lida e posta em discussão foi aprovada a 
ata da reunião anterior com a ressalva de que o livro de atas da reunião do CDE encontra-
se em poder do confrade Saulo Wilson e não em poder do confrade Carlos Dias como 
registrado em ata. Em seguida o confrade Saulo Wilson fez a leitura do EXPEDIENTE: 
Recebido carta da Secretaria de Estado da Justiça do Paraná, de 25/7/78, solicitando livros 
espíritas para a Biblioteca da Prisão Provisória de Curitiba; do 20º CRE de Franca, com 
referência a ativação das UMEs de Batatais e Pedregulho; da Diretoria do Centro Espírita 
“Do Calvário ao Céu”, de Bebedouro, convidando para as festividades de sua fundação em 
5/8/78, quando comemora o 70º aniversário, com programas para os dias 12, 19 e 
26/8/78; do Centro Espírita Irmão Matias Paulo de Tarso de 17/7/78 agradecendo o 
convite para o jubileu de prata do jornal “Unificação” e igualmente do Centro Espírita 
“Josefina de Azevedo”, de 17/7/78 com o mesmo teor; da SANA - Soc. Ass. Ninho de 
Amor, de Santos, de 23/07/78, a respeito da XVI Assembleia Geral do dia 8 e 9/7/78, 
justificando sua ausência. Dep. Mocidade: O confrade Abel Glaser comunicando a 
realização do 11º Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades Espíritas, em Piracicaba, 
nos dias 15 a 22/7/78, com participação de 34 jovens, representando 20 cidades com 
representantes de outros Estados. As despesas ficaram em cerca de Cr$ 21.000,00, que 
foram custeadas pelas UMEs de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Americana. Os jornais 
de Piracicaba noticiaram o Curso e que o próximo será na cidade de São José do Rio Preto, 
em julho de 1979. Em seguida comunica que já está sendo convocada a 47ª Reunião Geral 
do DM da USE, para o dia 27/08/78 e com referência aos seus regimentos entregues a DE 
e cuja elaboração durou cerca de 10 meses, com participação de todo o Estado, o Dep. de 
Mocidades sentiu a necessidade de elaborar e atualizar os já existentes. A DE tomou 
conhecimento dos seguintes regulamentos: 1) Mocidade Espírita e Ética nas 
Confraternizações; 2) Mocidade Espírita e atividade artística e 3) Regulamento para Dep. 
de Mocidade de Centro Espírita. Em seguida a DE analisou e aprovou os seguintes 
regulamentos: Regulamento para Departamento de Mocidade da UME e UDE; 2) 
Regulamento das Assessorias Seccionais e 3) Regulamento das Confraternizações 
Seccionais. Ainda com referência ao XI Curso Intensivo de Dirigentes de Mocidades 
Espíritas, o confrade Abel Glaser lê as mensagens que foram recebidas de Cairbar Schutel, 
de Vinícius e de Leopoldo Machado. A reunião foi encerrada às 23,45 hrs. 
 
Em tempo: Os trabalhos supra citados “Mocidade Espírita e Ética nas Confratenrizações” 
e “Mocidade Espírita e atividade artística” são recomendações do Departamento e não 
Regimentos. 
 
Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 31 de julho de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 3 - 14 de agosto de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de agosto do ano de 1978, reuniu-se em sua sede social na rua 
Maranhão no 404, às 20,30 a DE da USE, sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente 
sendo justificadas as ausências dos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros, Ignácio Giovine 
e José Gonçalves Pereira. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. 
O confrade Elfay Luiz Appollo comunicando que esteve em Assis e apresentou as saudações 
da DE aos confrades da UME de Assis. O confrade Antonio Schiliró lê o seguinte 
expediente que se registra: carta da Fed. Espírita da Bahia de 14/7/78 ref. ao IV Congresso 
Espírita da Bahia a realizar-se em novembro/78 e anexando programa; idem do dia 
15/7/78 regozijando com o jornal “Unificação” pelo seu 25º ano; do Centro Espírita Allan 
Kardec, rua Manoel Dutra, 433 agradecendo o convite recebido para assistir às solenidades 
de comemoração do Jubileu de Prata do jornal “Unificação”; da Fed. Espírita do Rio G. do 
Sul, circular 17/78 de 19/7/78 enviando um exemplar de “Normas para os trabalhos do 
Dep. de Assistência Espiritual de Sociedades Federadas”; da FEB, de 31-07-78, solicitando 
quanto a possibilidade da remessa de 10 exemplares do trabalho “Esquema de atividades 
doutrinárias de Centro Espírita”, da Soc. Espírita Benedito Rosa de Jesus, de Ribeirão 
Preto, de 20/7/78, a respeito da XVI Assembleia Geral; programa do 9º Encontro Regional 
de Dirigentes Espíritas a realizar-se em Bauru, no dia 27/08/78 conforme circular no 1 e 
substituída pela circular no 2; Boletim Informativo da UME de Araçatuba ref. 8/78; 
Recebido as propostas de inclusão no quadro de mantenedores da USE de no 117, 118, 
119, 120 e 121, devolvidas em branco, pela UME de Jaboticabal; da Liga Esp. Est. de São 
Paulo, de 3/8/78, solicitando o envio do jornal “Unificação” diretamente para o endereço 
da Barão de Campinas, 280 - 1º andar; do 25º CRE de Presidente Wenceslau circular no 
10/78-B com referência ao Encontro Regional de Evangelizadoras de Rancharia em 29 e 
30/7/78; do Lar da Família Universal, convidando para a palestra “Emancipação da Alma” 
que o Prof. Deolindo Amorim fará no dia 19/8/78; Boletim do IV Encontro de Dirigentes 
Espíritas realizado em Campinas com músicas que foram cantadas no ref. Encontro. O 
confrade Saulo Wilson fez a entrega de 5 exemplares da Ata da XVI Assembleia Geral 
Ordinária da USE devidamente registrada no Cartório de Títulos e Documentos, tendo 
passado 2 exemplares ao confrade Carlos Dias. Registra-se o cheque de Cr$ 1.000,00 da 
Comissão do XI Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidade Espírita e que se destina 
para a compra de um armário para o Departamento de Mocidade. Publicação no 
“Reformador” de no 1793 de 8/78 sobre o jornal “Unificação”, com referência ao 25º ano 
de existência. Em seguida foi analisada e aprovada a súmula da ata da reunião do CDE em 
9/7/78. Foi elaborada a ordem do dia da próxima reunião do CDE do dia 17/09/78. Dep. 
de Divulgação: O confrade Merhy Seba lembra a V Bienal Internacional do Livro que está 
sendo realizada de 11 a 20/8/78 no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera e solicita 
a DE que prestigie com sua presença o stand da F.E.E.S.P. e do GIEM (Grupo Espírita 
Emmanuel) que está divulgando o livro espírita. Dep. de Doutrina: O confrade Éder Fávaro 
informa que na última reunião geral do Departamento realizada no dia 13/8/78 foi 
aprovado o trabalho sobre mediunidade referente ao item faltante do Esquema de 
atividades doutrinárias de um Centro Espírita e que o referido trabalho foi impresso e está 
sendo distribuído a todos os Centros Espíritas. Foi comunicado ainda que o Departamento 
promoverá nos dias 7 e 8/10/78, na Capital, o 1º Encontro de Diretores de Doutrina dos 
CREs, UMEs, UDEs, patrocinadoras e especializadas e será realizado no Centro Espírita 



“Irmão Augusto”, na Casa Verde. A recepção será na Liga Espírita do Estado de São Paulo. 
O Departamento pretende realizar o 1º Encontro de Diretores de Doutrina das Federativas 
e a DE aprova e acha válido esses encontros e quando de sua realização a Diretoria fará os 
convites. Dep. de Finanças: O confrade Attílio Campanini informando que será realizado 
no dia 17/8/78 a 1ª Reunião Geral do Departamento quando se cuidará de sua 
estruturação e solicita apoio com referência à colocação de talões das rifas em prol da USE. 
Dep. de Mocidades: O confrade Abel Glaser informa que as matrizes dos seis documentos 
estão prontas para duplicar e os 4 regimentos restantes foram minutados para apreciação e 
posterior apresentação a DE. Dep. Jurídico: O confrade dr. Flávio Pereira do Valle informa 
que as apostilas vão ser devolvidas para retificação de paginação que saiu incorreta. A 
reunião foi encerrada às 22,40 hrs. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 14 de agosto de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 













Ata # 4 - 28 de agosto de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 1978, às 20,30 hrs., em sua sede social na 
rua Maranhão no 404, a DE da USE reuniu-se sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior com as seguintes ressalvas: 
O Dep. de Doutrina não pretende realizar o 1º Encontro de Diretores de Doutrina das 
Federativas e sim que as Federativas serão convidadas a participar do 1º Encontro de 
Diretores de Doutrina dos CREs, UMEs, UDEs, Patrocinadoras e Especializadas que será 
realizado nos dias 7 e 8/19/78, nesta Capital. Foi deliberado que todos os convites que os 
Departamentos fizerem para outros órgãos ou sociedades que não integrados da USE, esses 
convites serão feitos pela DE. Com referência ao Dep. de Finanças ressalva-se que não 
houve reunião geral e sim a 1ª reunião para organização desse Departamento. Em seguida 
o confrade Antonio Schiliró fez a leitura do Expediente: Recebido da UME de Bauru, 
folheto de promoção sobre “Efeito Kirlian” que será realizada nos dias 8 e 9/9/78 com 
exposição do confrade Rubens Meira Policastro, da USE; da UME de Araraquara sobre 
“Jornada sobre Mediunidade”, que será realizada nos dias 8 e 9/10/78; Informativo no 3 
da UME de Franca; carta da União Espírita Mineira de 1/8/78 regozijando-se pelo 25º 
aniversário do jornal “Unificação”; da Fed. Espírita do Estado do Espírito Santo, 
solicitando endereço das sociedades espíritas do Estado de São Paulo referente ao 
lançamento do 1º Concurso Nacional de Contos Infantis, com regulamento; do Dep. de 
Evangelização do 12º CRE de Araçatuba de 7/8/78, ref. a reunião de Evangelizadores; do 
25º CRE de Presidente Wenceslau de 9/8/78, circular 12/78 alusivo à Jornada Regional 
Espírita, com programa; da UME de Taubaté de 7 e 8/12/78, com sugestões sobre a 
Campanha pró-sede própria da USE; do CRE da 4ª Região de Taubaté com ref. ao 
Encontro Regional da Família Espírita, com programa; do 27º CRE Rio Claro, de 7/8/78 
indicando seu representante junto ao Departamento de Doutrina da USE, confrade 
Professor José Carlos da Costa Custódio; carta dirigida a F.E.E.S.P. de 15/8/78 solicitando 
autorização para realizar em sua sede na rua Maria Paula, 188, Salão Cairbar Schutel, a 
próxima reunião de CDE de 17/9/78; carta de Ronaldo Rui Spagmundo, de 10/8/78, 
solicitando orientação, sendo encaminhada para o Dep. de Doutrina; da Fed. Espírita de 
Alagoas, de 16/08/78, acusando e agradecendo o convite do Jubileu de Prata do jornal 
“Unificação”; Manual de Administração dos Centros Espíritas publicado pela Fed. Espírita 
do Est. do Rio de Janeiro; do confrade Francisco Antonio de Azevedo Rosa, de Cabo Frio, 
solicitando receber material didático sobre o estudo da mediunidade. Em seguida foram 
analisados pela DE, os trabalhos desenvolvidos no 9º Encontro Regional de Dirigentes 
Espíritas realizado em Bauru, no dia 27/8/78. O confrade Nestor João Masotti lê uma 
circular da USE de 8/78, dirigidas às sociedades espíritas do Estado de São Paulo, que será 
transcrita na próxima ata após a sua aprovação final. A reunião foi encerrada às 22,30. Para 
constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 28 de agosto de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 5 - 11 de setembro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de setembro do ano de 1978, reuniu-se em sua sede social, na rua 
Maranhão no 404, a DE da USE presidida pelo confrade Antonio Schiliró, que fez a prece 
inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente, sendo justificadas as 
ausências dos confrades Nestor João Masotti, Saulo Wilson e Éder Fávaro. Lida e posta em 
discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: O confrade Antonio Schiliró 
fez a leitura do EXPEDIENTE: Recebido carta de 4/9/78, do C. E. Irmão Agostinho de 
Amor e Caridade, comunicando a eleição da nova Diretoria em 26/8/78; do C. E. Cristão 
Lar de Amparo à Velhice e à Infância de Barra Bonita - SP, de 1/9/78 sobre à campanha 
de mantenedores e encaminhada ao 1º Tesoureiro confrade Carlos Dias; do Instituto de 
Educação e Cultura, de Divinópolis, MG, com referência ao opúsculo “Restauração da 
Civilização Cristã”; do 12º CRE de Araçatuba de 12/8/78, com referência à filiação do C. 
E. Amor Luz e Verdade, de Auriflama, e carta da DE de 31/08/78 respondendo referida 
carta; folheto de promoção “Efeito Kirlian” em 8 e 9/9/78, com exposição do confrade 
Rubens Meira Policastro da USE; folheto com ref. ao programa sobre à “Jornada sobre 
Mediunidade” a realizar-se em 8, 9 e 10/10/78 promovida pela UME de Araraquara; 
Informativo no 3 da UME de Franca ref. 8/78; da União Espírita Mineira, de 1/8/78 
regozijando-se pelo 25º aniversário do jornal “Unificação”; da Fed. Esp. do Estado do 
Espírito Santo, solicitando endereço das sociedades espíritas do nosso Estado; do 20º CRE 
de Franca dirigida ao Dep. de Organização, com referência à reorganização da UME de 
Pedregulho e pleiteando a formação da 3ª UME de Batatais; da Fed. Esp. do Est. do Rio 
G. Sul de 19/7/78, oferecendo um exemplar das normas para os trabalhos do Dep. 
Assistência Espiritual de sociedade federada e carta de agradecimento da DE de 31/8/78; 
da UME de Catanduva, convidando para o 7º Mês Espírita de Catanduva, enviando 
programa com locais de conferências que serão realizadas nos dias 2, 3, 9, 10, 16, 17 e 
24/9/78; do C. E. Amor e Caridade de Itirapina de 12/8/78 enviando cópias de Estatuto 
e que será encaminhada para o Dep. Jurídico, em vista à matrícula na Secretaria de 
Promoção Social; da Fed. Esp. do Est. de São Paulo, de 4/9/78, pondo à disposição da 
USE, o salão Cairbar Schutel para a reunião do CDE em 17/9/78; do C. E. Ismênia de 
Jesus, de Santos, de 23/08/78, confirmando o recebimento do Manual “Esquema de 
Atividades Doutrinárias de um Centro Espírita” encaminhada ao Dep. de Doutrina; da 
UME de Amparo de 23/8/78 sobre o C. E. “João Batista de Campos” de Monte Alegre do 
Sul, com ref. ao seu cadastramento; da FEB, de 23/8/78, agradecendo a remessa do 
trabalho “Esquema de Atividades Doutrinárias de um Centro Espírita” encaminhada ao 
Dep. de Doutrina; da Fed. Esp. do Est. do Rio Grande do Sul, circular no 22 de 23/8/78 
sobre a campanha de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita nas sociedades federadas 
com plano anexo; carta do confrade Antonio Schiliró de 11/09/78 com os seguintes 
termos: “À DD Diretoria Executiva da USE, estimados confrades: devendo ausentar-me de 
São Paulo, no período de 16 de setembro a 12 de novembro de 1978, por motivo de viagem 
ao exterior, estou fazendo a entrega na reunião desta data do que vai abaixo relacionado, 
evitando, assim, que alguma dificuldade possa surgir pela falta de documentos ou 
informações necessárias ao bom andamento das atividades da Secretaria da USE. As 3 
pastas “Cadastro Geral” destinam-se uma para a Secretaria, uma para o confrade Secretário 
incumbido de atualizar o fichário de endereços, a qual, após a sua utilização, ficará à 
disposição dos Departamentos; e uma para uso dos Departamentos. Assim, estamos 
entregando e informando: I- CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL - composição 



do C.D.E., órgãos e representantes. Cópias de cartas enviadas a órgãos e entidades que 
deverão substituir seus representantes eleitos para a DE. 2- Sobras de circulares enviadas 
aos membros do CDE e as UMEs convocando para a reunião de 17.9.78. 3- Carta da 
FEESP autorizando a utilização do salão Cairbar Schutel para à realização da reunião do 
CDE em 19.9.78. 4- Lanche e café. Em reunião da Comissão Executiva do CME, 
incumbiram-se do lanche e café, aos confrades Alcebíades Bertan e José Alonso Garcia. II - 
XVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 6- Os documentos foram arquivados na pasta 
própria. III - RELAÇÕES DE SOCIEDADES - 7- UNIDAS INTERIOR, 8 e 9- NÃO 
UNIDAS CAPITAL E INTERIOR. Elaboradas em duas vias para uso do confrade 
incumbido de mandar gravar as chapas de endereços. IV - NOVO ESTATUTO DA USE - 
Diversas cartas com oferecimento de sugestões por órgãos da USE. V - PROPOSTA DO 4º 
CRE - TAUBATÉ S/ ESPERANTO - Carta apresentando proposta que será apreciada na 
reunião do CDE de 17/9/78. VI - CADASTRO GERAL - Três coleções completas 
contendo 10- Relação das entidades federativas estaduais com respectivos endereços; 11- 
Relação das sociedades patrocinadoras e respectivos endereços; 12- Idem, sociedades 
especializadas, idem 13- Idem, CREs; idem; 14- idem UMEs; idem, 15- idem UDEs idem 
16- idem Sociedades Unidas idem do interior idem 17, idem Sociedades Unidas da Capital, 
idem 18- Índice, em ordem alfabética de cidades onde estão sediadas as sociedades unidas 
com respectivos endereços e número cadastral. VII - SEPARATA DO CADASTRO DAS 
SOCIEDADES UNIDAS DA CAPITAL E RESPECTIVAS UDEs: 19- um exemplar para 
o confrade Secretário incumbido de atualizar o arquivo de endereços; 20- três exemplares 
destinados à Secretaria do CME já encaminhados à mesma. VIII - CORRESPONDÊNCIA: 
Toda correspondência recebida até a realização de nossa última reunião foi devidamente 
arquivada, respondidas as que pediam tal providência; toda a correspondência enviada tem 
uma cópia arquivada. IX - LIVROS DE ATA E PRESENÇA Nenhum deles encontra-se em 
nosso poder. X - FICHAS CADASTRAIS DE SOCIEDADES E ÓRGÃOS. Encontram-se 
em nosso poder aguardando a chegada dos restantes aproximadamente 80% que ainda não 
nos foram devolvidas preenchidas. XI - CONTROLE DA NUMERAÇÃO DE 
CORRESPONDÊNCIA E CIRCULARES EXPEDIDAS. XII - PLANO DE SORTEIO 
PROMOVIDO PELO CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE, DE BAURU. Estou 
entregando ao confrade Diretor do Dep. de Finanças, o cheque no HKV069779 c/ 
Induscomio de Cr$ 2.500,00 destinado ao pagamento de 50 bilhetes de nos 10.351 a 
10.400. Ao inteiro dispor dos caros companheiros para qualquer outro esclarecimento 
contarei por certo, durante a minha ausência, com as vibrações fraternas de apoio de todos 
que têm colaborado para tornar menos difícil o nosso trabalho. Fraternalmente assinado: 
Antonio Schiliró - Secretário Geral”; recebido da Fed. Esp. do R. G. do Sul de 3/8/78, 
circular 21/78 comunicando o desencarne de José Simões de Matos, ocorrido no dia 
6/7/78; Boletim Informativo da USE, digo, de Araçatuba de 9/78. Dep. de Mocidade: O 
confrade Abel Glaser informando que foi realizada a 47ª Reunião Geral de Mocidades 
onde as quatro seccionais deram informações de suas atividades; relatório do 11º Curso 
Intensivo e providências foram tomadas para o 12º Curso Intensivo de Rio Preto; redação 
final dos 6 documentos (4 regimentos e 2 recomendações) e informações que os 
Departamentos Regionais deram de seus trabalhos. Dep. de Finanças: O confrade Attílio 
Campanini dando informações do Departamento com referência à cobrança dos 
mantenedores e da rifa em prol da USE patrocinado pelo C.E. Amor e Caridade de Bauru. 
A reunião foi encerrada às 22 hrs. com preces e vibrações fraternas, e para constar lavrei a 
presente ata. 
São Paulo, 11 de setembro de 1978. 2º Secretário e Presidente. 

















Ata # 6 - 25 de setembro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias de setembro do ano de 1978, reuniu-se em sua sede social na rua 
Maranhão no 404, às 20,20 hrs. a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Registra-se a presença do 
confrade Alcebíades Bertan, representando o CME, substituindo o confrade Antonio 
Schiliró, ora viajando. O confrade Saulo Wilson lê em seguida o expediente: Recebido carta 
da FEB, de 20.09.78, anexando o novo preçário vigorando a partir de 1.10.78; da Cruzada 
dos Militares Espíritas, de 17.9.78, pedindo desculpas pelo não comparecimento ao Jubileu 
de Prata do jornal “Unificação” e convidando para a solenidade que prestarão ao Capitão 
Maurício no dia 23/09/78; do Centro Espírita Jeremias de Guararapes, de 13/09/78; do 
Lar da Família Universal, convite para a palestra “Da intervenção dos Espíritos no mundo 
corporal” que será proferida pelo confrade dr. Djalma Lúcio Gabriel Monteiro, em 
30/09/78; foram recebidos formulários de atualização cadastral do Centro Espírita Amor 
e Caridade de Adamantina; da UME de Santo Anastácio de 19/09/78, confirmando a 
presença do confrade Luiz Infante do I Encontro de Diretores de Doutrina do 7º CRE 
Araraquara de 18/09/78; com cheque no 472052 do Banespa, no valor de Cr$ 350,00 para 
pagamento do art. 50 das UMEs de Matão, Ibitinga, Tabatingua, Araraquara, São Carlos e 
Taquaritinga e encaminhado ao tesoureiro, confrade Carlos Dias; do 25º CRE Presidente 
Wenceslau de 20/09/78 circular 13/70/B, da União Espírita de Monte Alto de 11/78 
solicitando um exemplar de “Orientação Jurídica para Centro Espírita” da UME de Jales, 
enviando fichas cadastrais das sociedades espíritas de Palmeiras d’Oeste; do confrade 
Roberto Navarro de 17/9/78 solicitando condições para assinatura do jornal Unificação; 
da UME de Presidente Epitácio confirmando a presença de seu representante no 1º 
Encontro de Dirigentes Espíritas; do 4º CRE - Dep. De Doutrina de Caçapava - Boletim 
com diversas informações sobre o Encontro Regional da Família Espírita do 4º CRE; do 
Centro Espírita Antoninho Marmo de Piratininga - SP enviando documentação de 
cadastro. Congresso Espírita da Bahia: Patrocinado pela Fed. Esp. da Bahia em Vitória da 
Conquista, nos dias 4, 5, 6 e 7/09/78, com a participação dos confrades Nestor João 
Masotti, Éder Fávaro, Alfredo Roberto, Saulo Wilson os quais tiveram a oportunidade de 
sentir de mais perto o que aqueles confrades estão realizando como também deixando 
sugestões com referência aos trabalhos que estão sendo realizados na USE, no campo da 
Unificação. Dep. de Doutrina: O confrade Éder Fávaro comunica o envio da 4ª circular 
dirigida aos Diretores de CREs, UMEs, UDEs, Patrocinadoras e Federadas com referência 
ao Io Encontro de Diretores de Doutrina a realizar-se nos dias 7 e 8/10/78. Dep. de 
Divulgação: O confrade Merhy Seba informa que esse Departamento está sendo 
reestruturado, estando prevista uma reunião para esse fim no próximo mês de outubro; 
com referência à carta da FEESP enviada a esse Departamento para divulgar no jornal 
Unificação do Curso de Evangelizadores Espíritas para o Interior do Estado, referida carta 
foi enviada para o Dep. de Evangelização da USE que vai apreciar e deliberar sobre o 
assunto. Dep. de Finanças: O confrade Attílio Campanini informa que continua a 
campanha para a colocação de 50% dos talões de rifa e do quadro de mantenedores, cujos 
trabalhos estão se desenvolvendo. Dep. de Educação: O confrade Ignácio Giovine que se 
está na expectativa de solução quanto à definição do encaminhamento de trabalho desse 
Departamento. Dep. de Mocidades: Com referência à pendência do Regimento Interno 
para Dep. de Mocidades da UME / UDE quanto à direção de DM foi apreciados pela DE 



as sugestões dos moços, foi aprovada a sugestão A) que diz: O DM da UME será dirigido 
por uma Comissão Diretora designada pela Comissão Executiva da UME, ouvidos os 
membros do Departamento”. O confrade Nestor João Masotti lembra aos companheiros 
presentes as reuniões de vibrações que se realizam todas as 5as feiras, às 20,00 hrs., e encerra 
os trabalhos desta reunião com uma prece final. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 25 de setembro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente. 













Ata # 7 - 9 de outubro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de outubro do ano de 1978, reuniu-se em sua sede social na rua 
Maranhão no 404, às 20,25 hrs. a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva: A 
rifa referenciada, cujos talões estão a cargo do Dep. de Finanças, a sua colocação, é uma 
promoção do C. E. Amor e Caridade de Bauru, cujo plano de sorteio foi aprovado pelo 
Ministério da Fazenda, conforme processo 0825-50438/78, Cert. Aut. 02/112 de 
16/05/78. Registra-se o desencarne do confrade Emílio Manso Vieira, ocorrido no dia 
2.10.78, tendo a USE externado seus sentimentos de paz em telegrama enviado à sua 
família. Expediente: O confrade lê o expediente que se segue: Carta da FEB de 21-09-78, 
ref. às reuniões do CFN de 11/78 que não serão mais realizadas nos dias 4 e 5/11/78 e 
sim nos dias 3 e 4/03/79, mas, caso surgirem assuntos urgentes, será convocada reunião 
extraordinária; da 7ª UDE, ref. instalação da 7ª UDE, recebido carta de 08/78 anexando a 
ata da reunião realizada no dia 28/7/78, para constituição da ref. UDE; Rec. Do 27º CRE 
- Rio Claro, ata da reunião extraordinária da Comissão Executiva do CRE realizada em 
Araras, no dia 20-08-78; Recebido exemplar da revista “Alavanca”, no 234 de 9/78 editada 
pelo 3º CRE de Campinas; recebida lista de Natal enviada pela Fundação Espírita Allan 
Kardec de Franca-SP; da UME de Paraguassu Paulista de 03/10/78, informando que o 
confrade Osvaldo Pereira de Oliveira virá representar essa UME no Io Encontro de 
Diretores de Dep. de Doutrina; da UME de Guararapes de 28/09/78 informando que 
durante o mês de agosto 3 Centros Espíritas dessa UME elegeram uma nova Diretoria: 
Centro Espírita Discípulos de Jesus de Rubiácea, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes 
e Centro Espírita Jeremias, ambos de Guararapes e justificou sua ausência no CDE de 
17/09/78; do Centro Espírita Amor e Luz do Distrito de Santo Amaro de Aracanguá, de 
Araçatuba SP, informando a inauguração de sua sede social no dia 22/10/78 próximo, 
com uma conferência do Prof. Dr. Antonio Cesar Perri de Carvalho. Programa enviado 
pela UME de Araçatuba, patrocinando o Mês Espírita/78 nos dias 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 
27, 28 e 29/10/78; Boletim Informativo da UMEA de Araçatuba com informações 
diversas; do CRE da região de Presidente Wenceslau de 20/9/78; circular 13/78/B com 
ref. à reunião em 22/10/78, em Presidente Prudente no C. E. Poder da Fé; da Soc. Esp. 
Benedito Roa de Jesus, de Ribeirão Preto - SP, de 3/10/78, solicitando a remessa de livro 
da área jurídica; recebido o jornal “Manhã de Sol”, de 8/78, de Fortaleza - CE; a revista “O 
Médium” no 458 de 09/80, de Juiz de Fora, MG; de Marília Peregrino Loureiro, carta de 
4/10/78 com referência à nossa carta circular de 01/78 do Dep. de Finanças; da UME de 
Santo Anastácio de 30/09/78, solicitando o cancelamento de inscrição dos confrades que 
estavam inscritos para representar essa UME no 1º Encontro de Diretores de Dep. de 
Doutrina; do Instituto Espírita de Educação, de 26/09/78, de sua DE, parabenizando a 
DE que irá dirigir os destinos da USE durante o biênio 1978/80; da Sinagoga Espírita 
Nova Jerusalém pedindo escusas pelo não comparecimento de seus representantes na 
reunião do CDE em 17/9 por motivos de força maior; da UME de Sorocaba de 28/9/78, 
informando a participação dos confrades Israel Ribeiro de Camargo e Fernando Martins 
no 1º Encontro de Diretores de Dep. de Doutrina; do Lar da Família Universal, para a 
palestra “Allan Kardec, sua vida e sua obra” que será proferida pela Dra. Elza Mazzonetto 
Machado em 3/10/78; cópia da carta da FEESP, de 27/09/78 enviada à Soc. Espírita 
Sapeense ‘Seis” informando que o cadastramento de atividades espíritas para fins de 



divulgação e atendimento de instituições pelas interessadas é atribuição da USE; cartão 
enviado de Ottawa -  Canadá - pelo confrade Schiliró com saudações aos confrades da DE 
da USE; oração da Fraternidade enviada pela irmã Lygia Simões Lopes da Silva - Pelotas - 
SP pela campanha da paz mundial. Em seguida o confrade Nestor João Masotti informa 
que foram comprados os armários destinados aos Departamentos de Mocidades e 
Divulgação e prontos para ser utilizados. O confrade Presidente leu e submeteu à apreciação 
da DE uma redação de carta dirigida a FEESP convidando-a para uma participação maior 
nas atividades da USE. A reunião foi encerrada às 23,10, com prece proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de outubro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente. 













Ata # 8 - 23 de outubro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de 1978, reuniu-se em sua sede social na 
rua Maranhão no 404, às 20,20 hrs. a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor 
João Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
competente, sendo justificada a ausência do confrade Saulo Wilson. Lida e posta em 
discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. O confrade Elfay Luiz Appollo leu o 
expediente que se segue: Recebido cartão postal do confrade Antonio Schiliró endereçado 
aos confrades da USE, enviado de Miami - USA; da SANA - Soc. Ass. Ninho de Amor - 
relatório do 1º semestre e dois artigos “Biblioteca Espírita” e “Um alerta ao jovem”, para 
publicação; recebido o Reformador de no 1975 do mês de outubro/78; da UME de São 
José dos Campos, programa com todas as palestras que serão realizadas nos dias 21 a 
28/10/78, ref. à VII Feira do Livro Espírita; idem de 4-10-78, carta referente à criação de 
Departamento de Mocidades; do Lar da Família Universal - ciclo 78 de Palestras Públicas, 
convite para a palestra “Os três reinos”, do dr. Manoel de Aquino Rezende, 21-10-78; rec. 
Cheque de no 39139363 a cargo do Banco Francês e Italiano para América do Sul, no valor 
de Cr$ 890,00, da UME de Ribeirão Preto, ref. ao jornal “Unificação” e contribuição 
social; do CRE da 25ª Região - Presidente Wenceslau, ref. à reunião do dia 22/10/78 para 
tratar especificamente do assunto: Mocidades. Registra-se o recebimento de três livros da 
autoria da irmã Helena Moreira Valente, intitulados: “Manual de Auto-Análise”, “Cartilha 
do Evangelho” e “O homem que a Terra hospedou”, ofertas do Instituto João Evangelista 
de Recife - PE; carta de 21-10-78, do CME, informando que em sua reunião do dia 
16/10/78 foi indicada a sede da FEESP para a próxima reunião do CDE do dia 10/12/78; 
do Centro Espírita Cristo Rei, de Baixa Grande - Bahia, de 19-10-78, tecendo comentários 
sobre a modificação de nossos Estatutos, carta que será encaminhada para a comissão 
designada para esse fim; recebido o livro “Organização de Centros Espíritas” da autoria de 
Camilo Carvalho e que foi encaminhado ao Dep. Jurídico. Dep. de Educação: A DE 
analisou o parecer da Comissão destinada a definir esse Departamento e é também seu 
parecer pela sua continuidade e que o confrade Ignácio Giovine continue pelo 
Departamento. Dep. de Doutrina: O confrade Éder Fávaro informa que a apostila do curso 
de Mocidades “Ciência e Espiritismo” já está sendo analisada por esse Departamento em 
vista de solicitação do DE de 17-9-78 e oportunamente dará o seu parecer. Nada mais tendo 
a tratar, a reunião foi encerrada às 22,50 com prece do confrade Nestor João Masotti. Para 
constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de outubro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente. 









Ata # 9 - 13 de novembro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de novembro do ano de 1978, reuniu-se às 20,30 em sua sede social 
na rua Maranhão no 404, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti, 
que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente, sendo 
justificadas as ausências dos confrades Antonio Schiliró, dr. Luiz Monteiro de Barros e 
Elfay Luiz Appollo. Registra-se a presença dos confrades Odair Cretela de Oliveira, 1º 
Secretário da Comissão Diretora do Dep. Ass. Social e Helio Silva Marques do Dep. de 
Finanças. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: O 
confrade Saulo Wilson lê o expediente: Rec. Da 4ª UDE de 31/8/78, anexando um 
exemplar do programa de estudos de ‘O Livro dos Espíritos’, elaborado pelo Dep. de 
Doutrina; de Paulo Toledo Machado e Elza Mazzonetto Machado; cheque de no 
008616778-20, do Banco Brasileiro de Descontos S/A ref. assinatura do jornal Unificação; 
cartão postal do confrade Antonio Schiliró, de Hollywood; convite do confrade Alberto 
Roberto Netto, para sua formatura na Universidade de Mogi das Cruzes, como formando 
em Medicina e que será realizada no Auditório do Anhembi; carta de 11/10/78 da 
Fundação Cristã Espírita Cultural “Paulo de Tarso” enviando listas para a Campanha dos 
Dez Cruzeiros; da União Espírita Cearense de 20/10/78 ref. a campanha de arrecadação 
de recursos para a construção da sede; convite do Centro Espírita Irmão Itajubá, de 7-10-
78, palestra do dr. Adão Nonato de Oliveira “Espiritismo e Ciência”- 17º CRE de 
Cachoeira Paulista cuja promoção “Encontro sobre o menor abandonado” nos dias 2 e 
3/12/78 será coordenada pelo Prof. Mario Barbosa; do 23º CRE da região de Lins - ofício 
001/78 de 28/10/78 informando a reestruturação do 23º CRE conforme reunião em 
21/10/78; do Centro Espírita Amantes da Pobreza, de Matão-SP, de 03/11/78, solicitando 
o fornecimento de endereços de sociedades espíritas adesas ao movimento de unificação; 
da UME de Lorena, promovendo a VI Semana Espírita de 18 a 25/11/78 que será realizada 
no Centro Espírita Fraternidade; do confrade José Rodrigues de Arruda, de 26/10/78, de 
Serrinha, solicitando publicações da USE; da Soc. Espírita Benedito Rosa de Jesus, de 
31/10/78, anexando o cheque 11375613 do Banco Itaú S/A para pagamento de apostilas 
e despesas postais no valor de Cr$ 58,80, de Paraguassu Paulista, do Grupo Paz e Estudo 
Espírita, de 18/10/78 informando a homologação da nova Diretoria; do CRE de Taubaté, 
de 5/11/78, solicitando a mudança do Encontro de Diretores de Doutrina que será 
realizado nos dias 2 e 3/12/78, pois nesta data estará sendo realizado o encontro para 
Assistência ao Menor; do 25º CRE Santo Anastácio de 23/10/78 ref. ao tema “Mocidade”; 
convite do Centro Espírita Amor e Caridade do 25º CRE - Presidente Wenceslau ref. 
Jornada Espírita de 18/11 a 3/12/78, conforme programa; da Fed. Espírita do Est. da 
Bahia de 30/10/78, ref. ao Congresso Espírita da Bahia; rec. O jornal “Espírita Mineiro”, 
no 175 e o jornal “Alavanca” de Campinas no 235 do CRE de Campinas; o jornal Caritas 
no 255 ref. set/78, o “Macaé Espírita” no 86 ref. julho/78; o Mensageiro de Izabel no XI ref. 
jan-abril-maio 78; carta da Feesp foi entregue ao seu presidente confrade Carlos Jordão da 
Silva que a encaminhara à Diretoria e informando que em 21/11/78, digo, o confrade 
Nestor João Masotti informa que entregou a carta dirigida a Feesp ao seu Presidente 
confrade Carlos Jordão da Silva, e informa também que em 21-11/78 foi feito um pequeno 
mutirão na sede da USE, visando melhores condições para sua administração; foi aprovada 
a compra de novos armários. Dep. As. Social: O confrade Odair Cretella de Oliveira deu 
diversas informações sobre o Departamento. Dep. de Mocidades: O confrade Abel Glaser 



informando que no dia 26/11/78 será realizada a 48º Reunião Geral. A presente reunião 
foi encerrada às 22,50 com prece do confrade Nestor João Masotti. 
 
São Paulo, 13 de novembro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente. 











Ata # 10 - 11 de dezembro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 1978, reuniu-se às 20,15, em sua sede social 
na rua Maranhão no 404, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti 
que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e 
posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. EXPEDIENTE: O confrade 
Saulo Wilson lê o EXPEDIENTE como segue: Recebido um livreto Anotações de 
Emmanuel - série Evangelho e Espiritismo, divulgação do 70º aniversário da fundação da 
União Espírita Mineira; do Centro Espírita Amor e Caridade, de 27-11-78, informando 
que a promoção beneficente cujo sorteio ocorrerá no dia 6-1-79, sua prestação de contas 
deverá ser efetuada mediante simples emissão de ordem de pagamento pelo Banco do Brasil 
S/A; da FEB de 28-11-78, informando que estão dando prosseguimento da Campanha 
Permanente de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil através do Dep. de Infância e 
Juventude dando outras informações; da FEESP, de 14-11-78, colocando à disposição da 
USE as dependências da nova sede na rua Japurá 211, para o dia 3/12/78 a fim de que se 
realize o Encontro Regional de Dirigentes Espíritas; idem, de 14/11/78, colocando à 
disposição da USE, o salão Cairbar Schutel para a realização da reunião do CDE de 
10/12/78; do Grupo Espírita Jesus e Caridade, de Santos, de 6/12/78, enviando um 
exemplar do Estatuto do referido Grupo aprovado na reunião de 20/8/78; convite do 
Centro Espírita Verdade, Amor e Caridade, de Campinas, com programa da solenidade de 
inauguração; do Lar da Família Universal - ciclo 78 de conferências públicas para a palestra 
“Das Leis Morais” a realizar-se em 18-11-78 pelo dr. Victor Lombardi; do dr. Ary Lex, de 
28-11-78, comunicando seu novo endereço: rua dr. Homem de Melo no 1.121, apto 91 - 
CEP 05007 - Perdizes; da Fed. Esp. do Est. do Rio de Janeiro, um cartão de Natal; da FEB 
de 24-11-78 enviando a apostila “Como executar a Orientação do Centro Espírita, 
conclusões do Conselho da 2ª Zona do CFN para apreciação da USE; da UME de São 
Roque, ata da reunião realizada em 26-7-78, na sede da UME, no Centro Espírita Fé, Amor 
e Caridade ref. 3ª reunião de 78; idem, ata da 5ª reunião em 28/5/78; ata da 4ª reunião 
em 30/4/78; ata da 6ª reunião em 25/6/78 e 7ª reunião em 6/8/78; do irmão Rafael 
Euppel de 22/11/78, solicitando o envio de livros para serem distribuídos na Penitenciária 
do Estado São Paulo; do Centro Espírita União de 12/11/78, acusando o recebimento da 
programação para o I Encontro de Evangelizadores da Periferia, lamentando não poder 
participar desse Encontro; da 5ª UDE, de 27-11-78, carta fazendo referências ao anteprojeto 
de seus estatutos; do Movimento “Universo e Desencanto, de 3-12-78, convite para a 
conferência de Cultura Racional em 6-1-78; o confrade Nestor João Masotti informa que 
no último no do Reformador, no 171, foi publicado a proposta da USE com referência ao 
anteprojeto de currículo para as Escolas Espíritas de Evangelização Infanto-Juvenil 
elaborado pela Comissão Central do Dep. de Infância e Juventude da FEB encaminhado à 
apreciação da USE pela circular de 4.4.78; foi posto à apreciação da DE, a possibilidade de 
transformar as apostilas do Dep. de Doutrina em livros e em face disso, o registro da USE 
na Secretaria da Fazenda Estadual pela eventualidade de suas vendas; nessa apostila será 
inserida uma apresentação pelo Dep. de Doutrina e uma mensagem de Emmanuel. A 
reunião foi encerrada às 23,30 com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. 
Para constar lavrei a presente ata. 
São Paulo, 11 de dezembro de 1978. 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 11 - 18 de dezembro de 1978 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de 1978, reuniu-se às 20,30 hrs. em sua sede 
social na rua Maranhão no 404, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. O confrade Saulo Wilson 
fez a leitura do EXPEDIENTE que se segue: Recebido balancete ref. ao mês de novembro 
de 1978 do Cons. Metropolitano Espírita; da FEB, de 6-12-78, carta enviando folhetos ref. 
ao 2º cartaz e os respectivos selos para incentivo e continuidade da Campanha Permanente 
de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil; da UME de São Vicente de 18-12-78 vale postal 
no 175183, de Cr$ 660,00 ref. a 120 jornais Unificação rec. durante o 2º semestre e as 
mensalidades dos centros filiados; da UME de Sorocaba de 13-12-78, cheque de no 295540 
a cargo do Bradesco de Cr$ 2.160,00 ref. a cotas 295, 296 e 297 do jornal “Unificação”; 
do CRE da 2ª Região Sorocaba de 13-12-78 cheque 299541 a cargo do Bradesco, de Cr$ 
615,00 contribuição de sociedades pertencentes ao 2º CRE: Botucatu, Sorocaba, Tatuí, 
Porto Feliz, São Roque, Itapetininga; do CRE da 25ª Região Presidente Wenceslau de 13-
12-78 com referência ao ofício 17/78 do Encontro Regional de Evangelizadores nos dias 
24, 25, 26 e 27/2/79 abrangendo os CREs 8º, 12º, 15º, 13º, 22º, 23º e 25º; do CRE da 4ª 
Região Taubaté com referência à Campanha de sócios-mantenedores enviando fichas de 
inscrições; da Comissão Coordenadora da Campanha para a construção da sede própria 
de 18-12-78 informando que iniciou sua primeira atividade promocional com a distribuição 
do Calendário de Bolso de 79 dos órgãos da USE; da Comunidade Assistencial Espírita 
Lar Veneranda, de Santos, de 2-12-78, informando que estão programando um Seminário 
de Promoção Social Espírita sobre a Infância e a Família no período de 12 a 14/4/79 sob 
o patrocínio da UME de Santos, com o apoio da USE; do CRE 25ª Região Presidente 
Wenceslau, circular no 18/78 informando os principais assuntos debatidos no 
encerramento da Jornada Regional Espírita efetuada em Paraguaçu Paulista no dia 3; do 
CRE da 4ª Região Taubaté de 8/12/78 enviando proposta de mantenedores de no 072 a 
075; da Fed. Esp. do Est. do Rio de Janeiro c/ calendário das obrigações legais 1979, 
destinado aos Centros Espíritas e Instituições Beneficentes do Rio de Janeiro; recebido a 
revista “O Espírita Fluminense” no 190, de 10/12/78; do Hospital Adolfo Bezerra de 
Menezes de São José do Rio Preto em uma saudação do Natal; do CRE da 4ª Região da 
USE - Taubaté de 8-12-78, enviando formulário de atualização cadastral das entidades 
espíritas solicitadas pelo Dep. de Doutrina; do CRE da 2ª Região de Sorocaba de 13-12-78, 
formulário de atualização cadastral da UME de Porto Feliz; do 12º CRE de Araçatuba de 
14-12-78 informando da criação de seu Dep. de As. Social e Jurídico, para dirigi-los o dr. 
Miguel Madeira (Dep. Social) e dr. Armando da Silva (Dep. Jurídico); recebido o “Correio 
Fraterno do ABC” no 96 de 12/78 de São Bernardo do Campo; rec. o Informador de 1979 
ref. 12.78; cartão de Natal da UME de Assis; idem do Centro Espírita Francisco Xavier dos 
Santos e Lar Espírita José Gonçalves; mensagem de Natal de Divulgação Espírita Cristã de 
Uberlândia - MG; Boletim da UME de Araçatuba de 12/78 com diversas informações e 
uma mensagem do Espírito de Maria Dolores “Aviso”; votos de Natal da Associação 
Beneficente Pátria do Evangelho e da Criança de Meimei, de Fernandópolis, um calendário 
enviado pela firma Irmãos Meneghetti Ltda; em seguida a DE tratou de diversos assuntos 
atinentes às suas atividades. O Dep. de Divulgação pelo seu Diretor Merhy Seba 
informando que o Departamento está sendo estruturado. Dep. de Mocidades: informando 
a próxima reunião do Dep. no 1º domingo de março. Informa-se a indicação do confrade 



Alcebíades Bertan pelo CME para integrar à Comissão que vai examinar as sugestões 
enviadas pelos órgãos relativos ao anteprojeto dos Estatutos. A reunião foi encerrada com 
prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 18 de dezembro de 1978. 
 
2º Secretário 
Presidente 










