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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

22 de Janeiro
12 e 19 de Fevereiro

12 e 26 de Março
09 e 23 de Abril
14 e 28 de Maio

04, 11 e 25 de Junho
23 de Julho

13 e 27 de Agosto
10 e 24 de Setembro

08, 15, 22 e 29 de Outubro
05, 12 e 26 de Novembro

03 e 10 de Dezembro



Ata # 12 - 22 de janeiro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 1979, 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 e justificaram as suas ausências os confrades dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias, Saulo Wilson e Éder Fávaro. Registra-se a presença do confrade Aylton C. 
Paiva do 23º CRE de Lins. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior 
com o seguinte esclarecimento. O confrade Merhy Seba, da Comissão Coordenadora pró-
Construção da Sede Própria da USE, entregou a DE uma relação dos órgãos, que 
receberam os calendários bem como a quantidade recebida e o valor correspondente. 
EXPEDIENTE: O confrade Antonio Schiliró leu o expediente que se segure: Recebido 
carta do C. E. Adolfo Bezerra de Menezes, de 18-1-79 com referência a isenção tributária 
do Imposto de Renda; da UDE da 16ª Zona, boletim com sua programação para o exercício 
de 1979; do 4º CRE Taubaté de 16-12-78 enviando uma relação de pessoas e entidades que 
desejam assinar o jornal “Unificação”; do Dep. Artístico da UME de São Roque, de 15-12-
78, com referência ao IV Festival Regional da Canção Espírita realizado no dia 21-01-79 
com nossa resposta de 16-1-79 informando os elementos que colaborariam nessa 
promoção: Eurípedes de Castro Júnior e Maria Cristina Ortiz de Castro; da Fed. Espírita 
do Rio Grande do Sul, uma saudação de Natal; idem da Fed. Esp. da Bahia; do CRE 12ª 
Região Araçatuba com referência a reforma dos estatutos; cartões de Natal do dr. José 
Milton Martins e família, de Francisco Assis Alves Pinheiro, da União As. Espírita André 
Luiz, de Jadar Móveis e Instal. Ltda; do Centro Espírita União; Boletim da VII Feira do 
Livro Espírita de São José dos Campos, nos dias 21 a 28/10/78, promoção do 4º CRE de 
Taubaté; da Soc. Espírita José Menezes de Alencar de 27/12/78 pedindo colaboração para 
formar sua Biblioteca circulante, enviando-lhes livros espíritas; do 3º CRE de Campinas, 
enviando a importância correspondente a 5.000 calendários; carta enviada a FEESP com 
referência à reunião do CDE de 11/03/79. Dep. de Finanças: com referência à rifa 
promovida pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o confrade Attílio Campanini 
fez uma prestação de contas dos talões vendidos por intermédio desse Departamento. Dep. 
Mocidades: O confrade Abel Glaser fazendo referências ao projeto do novo Regimento 
Interno dos Departamentos de Mocidades. Dep. de Divulgação: O confrade Mehry Seba 
informa que esse Departamento conjuntamente com o CME está estruturando o seu 
Regimento Interno o qual está sendo analisado e aguardando sugestões. Dep. Jurídico: O 
confrade dr. Flávio Pereira do Valle informa que esse Departamento junto com o Dep. de 
Doutrina vão promover encontros no Interior do Estado, já tendo datas estabelecidas para 
referidos Encontros. O confrade Antonio Schiliró comunicando que recebeu em data de 
21-01-79 telefonema da irmã Jacira do CRE de São José do Rio Preto, comunicando que 
será encaminhada à USE para apreciação do CDE, proposta relacionada com o trabalho 
que está sendo desenvolvido naquela região: CEIAR - Centro Interno de Apostolado do 
Recluso - Núcleo de Conscientização, Valorização, Treinamento e Recuperação do 
Homem. A reunião foi encerrada às 23 hrs. com vibrações e prece e para constar lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 22 de janeiro de 1979. 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 13 - 12 de fevereiro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de 1979, reuniu-se em sua sede social na rua 
Maranhão no 404, às 20,30 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. EXPEDIENTE: O confrade Antonio 
Schiliró fez a leitura do expediente: Recebido Boletim Informativo da UME de Araçatuba 
ref. 2/79 com diversas informações; do Lar da Família Universal convite para a palestra 
“Espiritismo Experimental”, do dr. Milton Brito da Cruz em 17/02/79; do Sanatório 
Espírita de Anápolis - Goiás, programa do I Encontro Nacional de Psiquiatras e Psicólogos 
Espíritas; da Fed. Espírita do Est. de Alagoas, sobre o Seminário de Introdução ao Estudo 
da Mediunidade no período de 20 a 25/02/79; cartão enviado da Bahia pelo confrade 
Carlos Dias aos confrades da USE; da Soc. Esp. Obreiros do Bem, de São Carlos, de 
25/01/79, informando a eleição da nova Diretoria e o novo Conselho Consultivo em 
21/12/78 para o biênio 79/80; do Inst. Espírita Obreiros do Bem, de Osasco, de 21/1/79, 
convidando para a abertura do II COEN no dia 17/02/79; da UME de Presidente 
Wenceslau de 31/12/78 com seu relatório ref. às atividades no exercício de 1978; do CRE 
27ª Região - Rio Claro, ata da reunião ordinária trimestral do Cons. Exec. Do CRE em 
18/11/78 da VIII Comenesp - Votuporanga de 20/1/79; do 19º CRE informando a 
realização do II Encontro de Dirigentes e Representantes de Mocidades Espíritas da XIII 
Comenesp em 18-2-79, na cidade de Jaboticabal; rec. o livro Auto Desobsessão da 
Academia Espírita Argentina; da Fed. Espírita do Est. da Bahia de 2/2/79 enviando cópia 
das conclusões do IV Congresso Esp. da Bahia aprovado pelo plenário da II Zona como 
subsídio do estudo do tema do atual ciclo de zonais; da UME de Assis, de 8-1-79, anexando 
o relatório das atividades da UME de Assis, durante o ano de 1978; do 25º CRE - Presidente 
Wenceslau, circular no 05/79 de 2/79, com programas. Em seguida o confrade Nestor João 
Masotti informa que a DE da USE assinou um convênio de cooperação com o 
Departamento dos Institutos Penais do Estado para prestação de assistência religiosa 
espírita aos presidiários; foi aprovada carta que será enviada ao Instituto Espírita de 
Educação consultando a possibilidade da USE ocupar parte das dependências desse 
Instituto, em virtude da precariedade das instalações de sua sede social atual até que a USE 
obtenha a sua sede própria. Foi aprovada a súmula da ata da reunião do CDE de 11/12/78 
e a ordem do dia para a reunião do CDE de 11/03/79. A FEESP aprovou a cessão do Salão 
Cairbar Schutel para que a USE promova a reunião do CDE do dia 11/03/79. Foi 
aprovado que a USE se inscreva na Secretaria da Fazenda Estadual. Dep. de Mocidades: O 
Departamento vai promover a 49ª Reunião Geral de Departamentos de Mocidades da USE 
no dia 4/3/79 na sede da USE com os seguintes assuntos: Atividades das Seccionais, 
recebimento e análise de contribuições para a redação final do Regimento Interno para 
DM e CRE, UME; VII Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades Espíritas; programa 
básico de estudo para Mocidades Espíritas iniciantes, Encontro Estadual de Dirigentes de 
DM de CRE / CME. A próxima reunião da DE será no dia 19/02/79. A reunião foi 
encerrada com prece do confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 12 de fevereiro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 14 - 19 de fevereiro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 1979, 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. EXPEDIENTE: O 
confrade Antonio Schiliró fez a leitura do expediente que se segue: Recebido do 20 CRE, 
de Franca, carta datada de 8/1/79, solicitando a transferência do Encontro sobre o Menor 
Carenciado, que estava programado para o dia 23 e 24/6/79, para os dias 18 e 19/8/79. 
Em seguida o confrade Nestor João Masotti deu ciência aos presentes que o Convênio para 
prestação de assistência religiosa espírita feita entre a USE e o DIFE (Dep. dos Insts. Penais 
do Estado) foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 17/12/78 página 7 entregando 
um xerox ao Secretário Geral; em decorrência desse Convênio foram feitos 3 ofícios 
dirigidos ao DIFE. O 1º é sobre o plano geral elaborado pela USE apresentando o seu 
programa de trabalho religioso junto aos presidiários; o 2ª visa a coordenação do trabalho 
da própria USE conforme cláusula 8 do Convênio indicando os nomes que deverão 
colaborar na efetivação do referido trabalho e que são: Jácome Goes da Silva, Gilberto 
Aiella, Joaquim Alves, Jouland Giacoia, Sylvio Domingos Pelicano, Leonardo Domingos 
Horácio; o 3º ofício indicando os nomes das pessoas que vão coordenar os trabalhos de 
assistência religiosa espírita em São Vicente e do órgão responsável conforme cláusula 5 do 
Convênio e que no caso será a UME de São Vicente; os orientadores serão Hortêncio 
Pereira da Silva, Antonio Lima Filho, Francisco Rodrigues Ines, José de Freitas, Afonso 
Piva e Antonio Moreira Lima. Referidos ofícios foram endereçados ao DIFE na pessoa do 
dr. Omar Cassin, Diretor em exercício do Dep. dos Inst. Penais do Est. de São Paulo. 
Instituto Espírita de Educação: O confrade Presidente leu a carta dirigida a esse Instituto 
em data de 16-2-79 em que a USE solicita a cessão de parte de suas áreas para que a mesma 
possa realizar suas atividades, porquanto necessita de mais espaço conforme detalhes na ata 
da reunião anterior. Dep. do Livro: Foi proposta e aprovada a criação desse Departamento 
sob a direção do confrade Wilson Garcia, o qual teve a oportunidade de relatar os seus 
planos aos presentes e procurará desenvolver trabalhos no setor editorial e de Livraria. A 
presente reunião foi encerrada às 23,40 com prece proferida pelo confrade Nestor João 
Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 19 de fevereiro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 15 - 12 de março de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de março do ano de 1979, reuniu-se às 20,40 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 Saulo Wilson e Antonio Schiliró. Foi lido a seguir 
tal expediente: Convite do Lar da Família Universal para a palestra do dr. Alexandre Sech 
em 24-03 “Int. Metapsíquica”; da UME de Paraguassu Paulista, de 5-3-79, comunicando a 
palestra do confrade Divaldo Pereira Franco no dia 15-04-79; da Comunhão Espírita 
Cearense, de Fortaleza, comunicando a eleição de sua Diretoria realizada na Assembleia de 
28/12/78 para o período de 1/1/79 a 31/12/80; da Soc. Filantrópica “Nosso Lar”, de 
Assis-SP, em boletim comunicando as diversas realizações no ano de 1979; do Centro 
Espírita de Umbanda União e Caridade, Fortaleza-CE, solicitando donativos que podem 
ser livros para o funcionamento de sua Biblioteca e cuja carta foi encaminhada ao Dep. do 
Livro; do Centro Espírita Caridade e Fé, Jaboticabal-SP, enviando seu balanço e 
demonstração de contas encerrados em 31-12-79 e a eleição de nova Diretoria para o biênio 
79/80; da Secretaria do Estado dos Negócios da Justiça, ofício de no 170622/79 de 
19/2/79 enviando cópia do Convênio de Cooperação celebrado entre o DIPE e a USE, 
em 12/02/79; da Soc. Beneficente de Assis enviando relatório do ano de 1978; do Núcleo 
Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, em São Paulo, de 9/2/79, informando que no 
dia 22/1/79 foi eleita a nova Diretoria; da UME de Araçatuba de 6-3-79, encaminhando o 
relatório das atividades desenvolvidas na 4ª Jornada sobre mediunidade e ofício de 30/1/79 
enviando material alusivo ao COEM para apreciação da USE e um Manual aplicado do 
COEM e um fascículo no 4; recebido Boletim Informativo da UMEA, ref. 03/79; em 
seguida foi aprovada a contratação de uma funcionária para a DE da USE, ficando os 
confrades dr. Flávio Pereira do Valle e Carlos Estorino para estudarem a parte legal do 
registro. Dep. de Mocidades: O confrade Abel Glaser comunicando a realização da 49ª 
Reunião Geral dos Dep. de Mocidades no dia 4/3/79. Aprovado o Programa Básico de 
Estudos para Mocidades Espíritas Iniciantes a ser oferecido pelo DM da USE a título de 
sugestão às novas M.M.E.E. Adiado para o ano de 1980 o XII Curso Intensivo de Dirigentes 
de Mocidades Espíritas em São José do Rio Preto; informa que prosseguem ativamente as 
providências relativas à realização das 4 Confraternizações Seccionais de 12 a 15/04/79; e 
que está sendo esquematizado um Encontro Estadual de Dirigentes de Departamento de 
Mocidades de CREs e CME para o dia 25/7/79 em Ribeirão Preto, e que está sendo 
revistos os regimentos de DM da USE e DM do CRE. Dep. de Divulgação: Informando 
sobre a edição do jornal “Unificação” ref. a março/abril/79 que sofrerá atraso e comunica 
o recebimento do jornal da Fed. E. da Bahia que completou 10 anos de existência. Dep. 
do Livro: O confrade Wilson Garcia transmitindo planos para dinamização desse 
Departamento em prazo médio e meios para conseguir capital para movimentação desse 
Departamento, sendo aprovado uma abertura de uma conta corrente bancária em nome 
da USE, e para esse fim sugere que seja reservada uma coluna no jornal “Unificação” para 
divulgação desse Departamento. Quanto ao setor de Biblioteca foi sugerido que esse 
Departamento e o Departamento de Divulgação estudem qual dos dois Departamentos 
tem maior possibilidade de dirigi-lo. A reunião foi encerrada às 23,23 hrs. com prece 
proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 12 de março de 1979. 2º Secretário. Presidente 











Ata # 16 - 26 de março de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 1979, às 20,40, 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, 
justificando a sua ausência o confrade Elfay Luiz Appollo. Lida e posta em discussão foi 
aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: O confrade Antonio Schiliró lê o seguinte 
expediente: Recebido da Soc. Beneficente Amante da Pobreza, ofício 20/79 de 15/3/79, 
agradecendo o envio do jornal “Unificação”; do 25º CRE de Presidente Wenceslau, 
circular no 06/79, de 2/3/79, dando informações sobre o Encontro realizado em 
Rancharia; da UME de Sorocaba, de 03/79, convite para inauguração do busto de Allan 
Kardec no dia 10/4/79, às 10 hrs. na praça situada nos limites das ruas Vicente de 
Carvalho, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Salvador Correa; do Centro Espírita 
Jerônimo Ribeiro de Cachoeiro do Itapemirim - E.S. de 21/03/79, carta solicitando uma 
apostila sobre passes promovido pela USE, pois deseja realizar um cursinho intensivo; do 
C. E. André Luiz, de Assis, de 4/2/79, composição da nova Diretoria, eleita para o biênio 
79/80; da IV Comenelesp 1979 - Americana - de 26/02/79, sobre diversos assuntos; do C. 
E. Ismênia de Jesus, de Santos, de 1/3/79 comunicando que a reunião ordinária do C.D. 
realizado em 14/2/79 sobre a constituição da nova Diretoria, Comissão e Conselho 
Deliberativo para o período de 16/2/79 a 15/2/80; idem relatório social de 1978 do C. E. 
Ismênia de Jesus ref. à Casa dos Pobres; do C. E. Jesus no Lar, de Santo André, de 
15/01/79, indicando os confrades Antonio Tibério e Manoel F. Campos, como 
representantes para o período de 1979 / 1980 e composição da nova Diretoria Eleita em 
Assembleia de 9/12/78; do CME, balancete da Tesouraria ref. ao mês de 02/79; da 
Comunhão Espírita Cearense, comunicando a eleição da nova Diretoria período de 
1/1/79 a 31/12/80 conforme Assembleia realizada em 28/12/78 como também enviando 
seu calendário de atividades programadas; do C. E. Amor e Caridade, de Bauru-SP, de 
14/2/79 enviando um recorte de jornal de Bauru, de 6/2/79, onde se faz o registro da 
entrega de 3 automóveis conforme o sorteio da Loteria Federal, de 06/01/79; do CRE 23º 
de Lins, ofício de no 01/79, de 11/03/79 solicitando o envio de apostila para se inteirarem 
dos trabalhos que possam implantar em Assis, nas penitenciárias da cidade; do 4º CRE 
Taubaté de 12/02/79 o programa de atividades para o ano de 1979. Recebido boletim da 
UME de Araçatuba ref. 03/79; da UME de Araçatuba e 12º CRE programa da 4ª Jornada 
sobre Mediunidade de 19/2 a 27/02/79; da UDE 4ª Zona de 14/3/79 enviando o 
programa de suas atividades ref. ao ano de 1979; carta da jovem Lídia Alice de Souza Felix, 
de 14/3/79, residente em Cachoeira-BA, solicitando o envio de mensagens; rec. o jornal 
“O Espírita”, no 1 ref. jan/fev/79, de Osasco; da Comunidade Assistencial Espírita Lar 
Veneranda, de Santos - SP, de 28/11/78, informando que vai comemorar seu Jubileu de 
Prata, enviando programa do Seminário de Promoção Social Espírita sobre Infância e 
Família no período de 12 a 17/4/79; do Núcleo Ass. Espírita Paz e Amor em Jesus, de 
9/2/79 enviando sua programação que vai realizar no mês de Kardec; da Fed. Espírita do 
rio de Janeiro de 22/1/79, confirmando seu código de endereçamento postal de no 20.231 
conforme nossa carta de 16/1/79; das UDEs da 4ª, 9ª, 15ª e 16ª Zonas, enviando programa 
do lançamento do livro Ciência Espírita e suas aplicações terapêuticas; da Livraria Espírita 
Alvora Editora de Ponta Grossa-PR, de 9/3/79, alertando sobre uma distorção que a 
Editora Abril está publicando em seu almanaque de abril/79 página 176, no item 
Espiritismo, quando mistura metempsicose om reencarnação, sugerindo a DE interceder 



junto à Editora para eliminar tal confusão da UME de São Roque, enviando atas da UME 
ref. às 8ª Reunião de 27/8; 9ª Reunião de 24/9; 10ª, de 29/10/78; 11ª, de 26/11/78; 12ª, 
de 31/12/78 e 1ª Reunião de 28/1/79; da UME de Catanduva de 19/2/79 do D.E. 
Infantil ref. ao programa básico para evangelização da infância; da UME de Paraguassu 
Paulista de 9/3/79 enviando atualização cadastral atendendo à circular de 02/2/79 e 
composição de sua nova Diretoria eleita até 02/80. Rec. MAPA contendo os nomes das 
sociedades espíritas adesas a UME de Santos; carta do I. E. Educação do dia 15/3/79, 
cedendo parte de suas áreas concordando com os termos de nossa carta de 11/02/79. 
Registra-se o nome do confrade Adhemar Andreolo  que vai colaborar com a DE como 
assessor da Secretaria; com referência à reunião do CDE de 21 e 22/4/79 o CRE indicou 
a sede do Lar da Família Universal, cedido pelos seus Diretores. Em seguida foi elaborada 
e aprovada a ordem do dia ref. a essa reunião do CDE, de 21 e 22/4/79; registra-se a 
autuação provisória de no 150/79 do Processo do DIPE de no 18309/79 que trata da 
celebração do Convenio entre a USE e o DIPE assinado pelo dr. Guilherme de Melo e 
despachado sob no 170622/79 que aprova em caráter provisório os planos de trabalhos que 
serão realizados pela USE junto às penitenciárias do Estado; “da Diretoria Geral do DIPE 
- Penitenciária de Piraju ciente desse Convênio, enviou ofício 109/79 de 15/3/79, 
demonstrando seu interesse em receber assistência religiosa; ainda com referência a esse 
convênio - Dep. As. Social como 1ª etapa vai entrar em contato com a UME de São Vicente 
para implantação do plano de trabalho junto à Penitenciária de São Vicente. Tesouraria: 
Foi aprovado que se abra uma conta na Caixa Econômica - caderneta de poupança para 
movimentar os numerários para sede própria da USE; que se abra uma conta de 
movimento no Unibanco - av. Ipiranga para o Dep. do Livro, que se abra uma outra conta 
em outro Banco para o movimento geral da USE, ficando a conta do Banco Itaú somente 
para movimentar os numerários referentes aos mantenedores. Jornal Clarim de Matão: 
com referência a esse jornal que solicitou uma relação das sociedades espíritas adesas à 
USE, tendo em vista que não pode ser atendida essa solicitação por uma deliberação da 
USE não ceder endereços e nomes de suas sociedades filiadas pôs à disposição do jornal de 
Matão o jornal “Unificação” para qualquer divulgação que esse jornal necessitar, como 
também as UMEs e os CREs, colaborando para divulgação do referido jornal. A reunião 
foi encerrada às 23,23 hrs., com prece do confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei 
a presente ata. 
 
São Paulo, 26 de março de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 

















Ata # 17 - 9 de abril de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de abril do ano de 1979, às 20,30 hrs., reuniu-se 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, 
justificando suas ausências os confrades Abel Glaser, Ignácio Giovine e Wilson Garcia. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido 
diversas mensagens do Int. E. de Mirassol, SP, intitulado “Mensagem de um Jovem”; 
convite da UME de Assis, de 21-04-79 para a palestra do confrade Enézio Gomes Tristão 
na sede do C. E. Casa do Caminho; da UDE 6ª Zona de 21/03/79, solicitando a devolução 
do original dos estatutos sobre o que aguardam pronunciamento; do Grupo Espírita Allan 
Kardec informando seu atual endereço para correspondência: Caixa Postal 82, CEP 16920 
- Vila dos Operadores (CESP), Castilho - SP; da Federação Espírita Sergipana de 29/3/79, 
circular informando a transferência de sua sede provisória na rua Santa Luzia para a rua 
Vereador João Claro, 261 - Bairro Siqueira Campos, Caixa Postal 66, CEP 49.000 - Aracaju 
- SE; da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de 21/3/79 no 7183-79, enviando cópia do 
requerimento 2228/79 da autoria do vereador Rosário Caminuti, subscrito pelos edis 
Otávio Machado Netto, Antonio Vicente e Justiniano Vicente Seixas pelo falecimento do 
confrade José Herculano pires; da The University of Texas at Austin, de 23/3/79 
solicitando publicações editadas pela USE e solicitando também a nossa lista de 
correspondentes; do C. E. Jesus, Maria e José, de Tatuí, de 4/04/79 enviando cópias de 
relatório das atividades desse centro em 1978; da UME de Araçatuba, Boletim do mês e 
abril/79; do 27º CRE - Rio Claro ata da reunião ordinária da Com. Exec. Em seguida, com 
referência à inauguração do busto de Allan Kardec, na cidade de Sorocaba-SP, ouviu-se a 
palavra dos confrades Carlos Dias, José Coriolano de Castro, Elfay Luiz Appollo e Merhy 
Seba, o qual representou a DE da USE; na reunião de 1/4/79 da 4ª UDE a DE se fez 
representar pelo confrade Ignácio Giovine; o confrade Nestor João Masotti diz que também 
esteve na cidade de Ribeirão Preto, onde fez uma palestra evangélica, tendo também 
participado de uma reunião extraordinária. Dep. Jurídico: O confrade dr. Flávio Pereira do 
Valle informou que serão realizados Encontros no Interior promovidos por esse 
Departamento, 2 (vezes) por mês estando um programado para o dia 29/04/79 em São 
Bernardo do Campo. A reunião foi encerrada às 23,40 com prece proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de abril de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 







Ata # 18 - 23 de abril de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de 1979, reuniu-se às 20,35 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 suas faltas os confrades Saulo 
Wilson e Éder Fávaro e Odair Cretellla. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da 
reunião anterior com a seguinte ressalva: com referência ao Dep. Jurídico leia-se: a UME 
de São Caetano do Sul reunir-se-á no Instituto Espírita de Educação no dia 29-4-79 sendo 
convidado o Dep. Jurídico para se fazer presente. Expediente: convite do Lar da Família 
Universal para a palestra do dia 28-4-79 “Parapsicologia” a ser proferida pelo confrade Prof. 
Deolindo Amorim; convite do vereador Alfredo Martins para a entrega da Medalha 
Anchieta e Diploma de Gratidão da cidade de São Paulo ao dr. Manuel Aquino Resende 
pelos relevantes serviços prestados à coletividade paulistana, no dia 9-5-79, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Jacareí, onde a USE será representada pelo dr. Flávio Pereira do 
Valle; do Centro Espírita Ismênia de Jesus, de Santos, comunicando que em reunião 
ordinária do C.D. realizada em 14/02/79 foram eleitos e empossados os membros que 
constituirão a nova Diretoria, a Comissão Fiscal e C. Deliberativo; idem, relatório social 
ref. ao ano de 1978, das Casas dos Pobres; da Fed. Esp. do Estado do Rio de Janeiro de 
1/3/79, informou que mandou reimprimir exemplares do documento “Orientação aos 
Centros Espíritas” custando Cr$ 22,00 cada exemplar; convite-programa de 4-4-79 da Fed. 
Esp. Pernambucana, da Coordenadoria Educacional Infanto-Juvenil sobre o Encontro 
Espírita para Evangelização Infanto-Juvenil de Pernambuco de 13 a 15/04/79; recebido 
dois livros de nos 463 e 464 da Aliança Municipal de Juiz de Fora - MG; da Fed. Esp. do 
Est. do Rio de Janeiro enviando o boletim “Diretriz Doutrinária da Fed. Esp. Est. Rio de 
Janeiro”; em seguida foi aprovado os novos estatutos da USE, aprovada a súmula do CDE. 
Dep. do Livro: Aprovada verba de Cr$ 63.871,50 para a requisição de livros. Dep. de 
Mocidades: Conforme programadas foram realizadas as 4 Confraternizações Seccionais nos 
dias 12 a 15/04/79, nas cidades de São Paulo, Americana, Votuporanga e Marília, cujos 
relatórios serão oportunamente recebidos e divulgados. A reunião foi encerrada às 0,20 
hrs. do dia 24/4/79 com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de abril de 1979. 
 
2º Secretário. 
Presidente 







Ata # 19 - 14 de maio de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de maio do ano de 1979, 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, sendo 
justificadas as ausências dos confrades Merhy Seba e Antonio Schiliró. Lida e posta em 
discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido do C. E. Batuíra, 
de Sorocaba, enviando novo endereço para correspondência; do Lar da Criança da Soc. 
Espírita Eurípedes Barsanulfo, de Pirituba, de 21-4-79, convite para o 20º aniversário da 
Sociedade em 1.5.79 quando foi lançada a pedra fundamental da futura sede do lar da 
Criança; da Fed. Esp. da Bahia de 10.4.79, relacionando os novos dirigentes; da FEB, eleito 
em 1-04-79 para o triênio 1979/81; do C. E. Joana d’Arc de 27-4-79 agradecendo o envio 
do jornal “Unificação”; da Fed. Esp. do Est. Rio de Janeiro de 18-4-79, solicitando a 
publicação nos jornais, retificações de notícias divulgadas pelo “O Dia”, envolvendo 
indevidamente o movimento espírita do Estado; do CRE da 25ª Região Presidente 
Wenceslau, circular no 09/79 de 7.5.79, com diversas notícias da região com programa 
anexo; da UME de São Vicente, de 4-5-79, informando que transferiu para a UME de 
Santos a responsabilidade do trabalho de orientação sobre o prisma espírita ministrado aos 
detentos do Presídio de Samaritá; do C. E. Jesus, Maria e José, de Tatuí, de 21-4-79, convite 
para a solenidade de comemoração do 37º aniversário de sua fundação realizado no dia 1º 
de maio de 1979, às 16 hrs. A palestra esteve a cargo do confrade Merhy Seba; do 4º CRE 
Taubaté, de 12-4-79, entregando roteiro de palestras regionais do 4º CRE; da Câmara 
Municipal de São Bernardo, ofício P/730/79 de 19-4-79, cópia do requerimento no 078/79 
de autoria do nobre edil Álvaro Domingues, voto de pesar pelo falecimento do prof. 
Herculano Pires; da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ofício 8067 de 30-4-79, entrega 
no dia 10-5-79 o título de cidadão ribeirão-pretano ao sr. Jaime Monteiro de Barros - Diretor 
da faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto. Foram enviados os seguintes 
telegramas: D. Sr. Dr. Jaime Monteiro de Barros - rua Antonio Pará, 55 - Ribeirão Preto - 
Impossibilitado de comparecer à solenidade de entrega do título de cidadão ribeirão-
pretano, venho através deste transmitir-lhe em meu nome e no da USE o nosso abraço de 
felicitações. Fraternalmente - Nestor João Masotti, Presidente da USE; sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP. Na oportunidade da homenagem que essa 
egrégia Câmara presta ao ilustre cidadão dr. Jaime Monteiro de Barros, queremos 
transmitir a Vossa Excelência nossos cumprimentos e justificar nossa ausência. 
Respeitosamente - Nestor João Masotti - Presidente da USE; da Fed. Esp. do Mato Grosso 
do Sul, de 27-4-79 informando que no dia 22-04-79, na cidade de Campo Grande foi 
instalada e empossada a sua nova Diretoria; do confrade Anaribes Galvani, de Cachoeira 
do Itapemirim, de 30/4/79, solicitando o envio de apostilas sobre as atividades 
doutrinárias e Seminário de Passe. O sr. Leonardo, de Porto Alegre, de 11/1/79, enviando 
o impresso “Espiritismo 120 anos depois”. Em seguida foi feita a ordem do dia da reunião 
do CDE, do dia 10/6/79, que será realizada no Lar da Família Universal. Dep. de 
Mocidades: O sr. Abel Glaser, informando que será realizada no dia 27/5/79, a 50ª 
Reunião Geral do Departamento. A reunião foi encerrada às 22,45, com prece proferida 
pelo confrade Nestor João Masotti, e para constar lavrei a presente ata. 
São Paulo, 14 de maio de 1979. 
2º Secretário; Presidente. 











Ata # 20 - 28 de maio de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de 1979, reuniu-se às 20,15 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. Expediente: Recebido convite do Lar da Família 
Universal para a palestra “Médium paciente e o sujet telérgico”, a ser proferida pelo prof. Newton 
José Monteiro; do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, de 6-05-79, em Tatuapé, 
convite para participar da mesa redonda no dia 22-05-79, sobre o tema “O sexo à luz do 
Espiritismo”; do CRE 5ª Região de São João da Boa Vista-SP, confirmando junto ao Dep. Jurídico 
o Encontro de Dirigentes de Centros Espíritas da Região do 5º CRE com os companheiros do 
Dep. Jurídico da USE; da Fed. Esp. do Est. de Alagoas, de 17-05-79, encaminhando a avaliação 
histórica do seu 1º Seminário de Introdução ao Estudo da Mediunidade; Boletim Informativo da 
Fed. Esp. da Bahia no 43 ref. Jan-fev-março-abril-79; do CME enviando balancete da Tesouraria 
do mês de abril de 1979; do 12º CRE Araçatuba, de 14-5-79, informando sobre “Encontro sobre 
Literatura Infantil”, nos dias 2 e 3 julho/79 a ser realizado naquela cidade, razão pela qual não 
poderão estar presentes na próxima reunião do Dep. de Evangelização; do 7º CRE Araraquara 
enviando proposta para mantenedores e solicitando o envio de mais 5 propostas; do 25º CRE - 
Presidente Wenceslau enviando cópia xerografada das circulares enviadas aos confrades Heitor 
Miranda da Silva e Walter Haddad para a reunião do CDE do dia 10/6/79; da FEB, de 12-05-
79, informando que a reunião da 4ª Zona realizar-se-á em Porto Alegre nos dias 2, 3 e 4 de set. 
1979 dando continuidade aos estudos do tema “Como executar a orientação do Centro Espírita”; 
de Alexandre Milani Filho, de Tatuí-SP, enviando o vale postal 1837665/5 no valor de Cr$ 75,00 
ref. assinatura do jornal “Unificação”; da Rádio Clube de Sorocaba Ltda. De 15/05/79 
agradecendo nossa carta de 30/04/79, enaltecendo o seu trabalho de divulgação da Doutrina 
Espírita; da UDE 5ª Zona - CMC - de 14-05-79, endereçada ao CDE - Dep. Jurídico, aguardando 
resposta ao seu memorandum solicitando informações acerca da depreciação desse CDE ao 
anteprojeto estatutário dessa 5ª UDE; da UME de Osasco, de 30/04/79, informando que na 
reunião do CE e CD do dia 28-05-79 passarão a frequentar o 2º CRE e não mais o CME para 
facilitar a incumbência de suas funções; da UME de Araçatuba, de 12-05-79, sobre o Encontro 
Regional do Dep. de Doutrina da USE, em 03/06/79; da UME de Assis, de 23-05-79, solicitando 
um exemplar do novo estatuto da USE aprovado em 22-04-79; Boletim Informativo da UMEA 
de 07/79 com várias informações; da UME de Tupã enviando o cheque 466748 do Banco do 
Brasil para pagamento do débito até 31/12/79 valor de Cr$ 502,00. Dep. de Doutrina: O 
confrade Saulo Wilson falou sobre os Encontros realizados nos 3 meses e da Reunião Geral em 
13-05-79, do Culto do Evangelho no Lar aprovado para publicação e os próximos Encontros de 
Araçatuba , Ribeirão Preto e Lins. O confrade Attílio Campanini falou sobre o Encontro de 
Taubaté que foi muito bom. Dep. de Mocidades: O confrade Abel Glaser relatou sobre a 50ª 
Reunião Geral de Dep. de Mocidades realizada em Campinas, no dia 27-5-79, onde as 
Confraternizações Seccionais apresentaram os seus relatórios, tendo sido marcado para os dias 
4/5-8-79, em Ribeirão Preto, o Encontro de Dirigentes de Mocidades Espíritas de CREs e UMEs. 
A reunião foi encerrada às 23,00 com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Para 
constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 28 de maio de 1979. 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 21 - 4 de junho de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos quatro dias do mês de junho do ano de 1979, às 20,30 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: Rec. Da Fed. Esp. do Estado de São Paulo, 
carta de 30-05-79, confirmando que o Dep. de Infância e Juventude irá promover o 1º COJEES 
(Concentração de Jovens Espíritas do Espírito Santo) nos dias 13, 14, 15 de julho na cidade de 
Vitória, para se comunicar com a mesma caso alguém queira participar; do confrade Carlos Tenza 
de Almeida, de Jaboticabal, carta de 28-5-79, solicitando informações sobre o movimento “A 
Aliança”. Em seguida o confrade Nestor João Masotti, informando sobre o Encontro de 
Dirigentes de Doutrina realizado em Araçatuba em 03-06-79; com referência aos cargos de 2º 
Vice-presidente e Diretor de Patrimônio que deverão ser preenchidos de conformidade com que 
preceitua os novos Estatutos da USE, foram sugeridos os nomes dos confrades Antonio Lopes de 
Abreu Júnior para 2º Vice-presidente e do confrade Helio da Silva Marques para Diretor de 
Patrimônio para serem submetidos a apreciação e aprovação do CDE do dia 10/06/79;tendo 
conhecimento a DE da USE de que a Fed. Esp. do Estado de São Paulo alterou seus estatutos em 
Assembleia realizada no dia 29-4-79, na qual essa patrocinadora poderá filiar centros fazendo um 
trabalho paralelo ao da USE, o confrade Nestor João Masotti convocou essa reunião 
extraordinária. Enfatizando as cartas de 10/78 e 4/79 e um trabalho que foi lido na Assembleia 
da Feesp e pediu aos presentes para que opinassem a respeito para uma deliberação da DE. Em 
seguida à análise do assunto, após prolongada apreciação a DE conclui pela conveniência se 
prestar um amplo esclarecimento da questão ao movimento espírita, intensificando a partir disto 
o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos Departamentos. Esta conclusão deverá ser levada 
ao CDE procurando estimular os órgãos a idêntico trabalho. Os trabalhos foram encerrados às 
23,00 hrs. com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 4 de junho de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 22 - 11 de junho de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de junho do ano de 1979, 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 ausências os confrades Saulo Wilson e o dr. Luiz Monteiro de Barros. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Rec. Da Fed. 
Esp. Amazonense, de 10-05-79, felicitando pela passagem do aniversário do jornal 
“Unificação”; do 12º CRE, de Araçatuba, de 24/05/79, informando que a USE irá 
promover um Encontro Regional de Dirigentes Espíritas sobre a coordenação do Dep. de 
Doutrina no dia 03/06/79; da UMEA Boletim Informativo do mês de junho/79. Em 
seguida o confrade Nestor João Masotti leu uma mensagem de Cairbar Schutel psicografada 
pelo médium Ailton Paiva e que será publicada no jornal “Unificação”. Foi analisada a 
reunião do CDE de 10/05/79; com referência ao pronunciamento que a USE fará a 
respeito do assunto FEESP; esse trabalho ficará a cargo do Dep. de Comunicação na pessoa 
do confrade Merhy Seba. Dep. de Comunicação: O confrade Merhy Seba informa que a 
Folha Espírita cedeu um espaço para ser preenchido pela USE e solicita a colaboração dos 
Departamentos para que isso se concretize. Dep. de Evangelização: Com referência a 
realização da Confraternização de Criança da Zona Ituana (CONZEZI), em Campinas, o 
3º CRE solicita a USE para que inclua essa confraternização em seu calendário ficando a 
DE de estudar e dar seu parecer através do seu Dep. de Evangelização Infantil. A reunião 
foi encerrada às 23,00 com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. 
 
São Paulo, 11 de junho de 1979 
 
2º Secretário 
Presidente 







Ata # 23 - 25 de junho de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de 1979, 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. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Justificou a 
sua ausência, o dr. Luiz Monteiro de Barros. Expediente: Carta do Instituto Espírita de 
Educação, de 25/06/79, informando que o sr. Paulo Sylvio Marcucci foi indicado para 
representante suplente junto ao CDE da USE; do CRE 27ª Região Rio Claro, enviando 
xerox da ata no 72 da reunião ordinária de 20-05-79 em Leme-SP; do CRE e CREi do CRE 
São Paulo (CME) balancete da Tesouraria de março/79; do CRE 25ª Região Presidente 
Wenceslau de 20.06.79, circulares no 08/79 e 07/79; do CRE 25ª Região, carta de 
18/06/79 referente ao Encontro sobre atividades doutrinárias nas casas espíritas; da UDE 
17ª Tatuapé de 31/3/79, aprovou o aumento da mensalidade para Cr$ 50,00 a partir de 
1-4-79 em sua reunião ordinária do CD; Informativo UMEG Guararapes de 6/79 sobre a 
1ª Jornada Espírita de Guararapes sob os auspícios do 12º CRE de 12 a 17/06/79; do 
Instituto Kardecista da Bahia de 30/5 informando a eleição e posse dos membros do 
quadro diretivo desse Instituto em 19/05/79. Em seguida foi dada a palavra aos membros 
dos diversos departamentos para que dessem informações sobre os trabalhos realizados por 
cada Departamento, o que foi feito. Foi também feita uma comissão nas pessoas dos 
confrades Helio da Silva Marques, Merhy Seba e Wilson Garcia para concluir a redação 
final do documento que será o pronunciamento da USE em referência ao assunto: Feesp. 
Foi lido, aprovado e assinado o Termo de Acordo de Cessão gratuita de uso que fazem o 
IEE e a USE. O confrade Nestor João Masotti falou sobre o Encontro do menor carenciado 
realizado em Franca com a presença de 99 pessoas, promovido pelo Departamento de 
Evangelização Infantil e Dep. de Serviços As. Espírita. Em tempo: foi justificada a ausência 
dessa reunião o confrade Elfay Luiz Appollo e se faz as seguintes ressalvas: não foi feita uma 
comissão para concluir a redação final do documento como um pronunciamento da Use 
em ref. ao assunto FEESP e sim, que o confrade Merhy Seba seria o coordenador da redação 
do documento informando sobre as atividades da USE e seus objetivos, contando com a 
colaboração informal de companheiros que desejam colaborar. Com referência ao Termo 
do Acordo de Cessão gratuita de uso entre o IEE e a USE, trata-se de uma minuta de acordo 
de utilização de salas ociosas a serem designadas e que a Diretoria acordou em princípio 
com seus termos. Foi encerrada a reunião às 23,30 hrs. com prece proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. 
 
São Paulo, 25 de junho de 1979 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 24 - 23 de julho de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de 1979, 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 Antonio Schiliró e dr. Luiz Monteiro de 
Barros. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. O confrade Nestor 
João Masotti leu uma mensagem de Eurípedes, psicografada pelo confrade Aylton Paiva na 
reunião de Dirigentes Espíritas realizada em Lins, em 1-7-79. Expediente: Carta de Moreira 
Vasconcelos sobre um livro que pretende publicar com mensagens sobre a criança; da USE 
de Santo Anastácio informando a impossibilidade de seu representante comparecer na 
reunião do CDE do dia 10/06/79. 3) da Comissão Executiva da XIV Comenesp, de 
3/7/79, informando sobre a constituição da Comissão. 4) Carta de 10/5/79 do Instituto 
Espírita Obreiros do Bem, informando sobre a nova Diretoria, Conselho Deliberativo e 
Departamentos; 5) do 25º CRE Presidente Wenceslau - circular no 9/79 sobre o assunto: 
Encontro sobre o menor carenciado, em Assis, em 29 - 30/9/79; do Lar da Família 
Universal convite para a palestra de Herculano Ferraz Pires “Mediunidade e 
Psicodinâmica”, em 23/06/79; 7) Boletim Informativo da UMEA, do 4º CRE Caçapava - 
SP. Dep. de Doutrina - Informando sobre o Encontro Regional da Família Espírita; cartaz 
sobre a XXVI Semana Espírita de Taubaté de 30/06 a 7/7/79, patrocinada pela UME de 
Taubaté; da Fundação Lar de Eurípedes, de 30/06/79, convidando a USE a se fazer 
presente ao Ano de Eurípedes em razão do centenário do passamento do seu patrono que 
será realizado em 1-5-1980; Dep. de Mocidades - Informando sobre o Encontro de 
Dirigentes de DM de CRE a ser realizado em Ribeirão Preto, em 4 e 5/8/79. Dep. do Livro: 
informando que o livro Evangelização Infantil se encontra no prelo. O confrade Nestor 
João Masotti informando que esteve presente juntamente com os confrades Antonio 
Schiliró e Mario Barbosa na reunião do CFN em Brasília, dando diversas informações da 
sede da FEB e outras informações. Em seguida, com referência ao documento União e 
Trabalho sobre as atividades da USE e seus objetivos foi aprovada a sua difusão nos centros, 
jornais e órgãos da USE e para dinamizar o próprio trabalho da USE haverá uma reunião 
dos Departamentos no dia 30-7-79. A reunião foi encerrada às 23 hrs. com prece proferida 
pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de julho de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 25 - 13 de agosto de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de agosto do ano de 1979, às 20,20 hrs. reuniu-se 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 
justificada a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Foi lida e posta em 
discussão e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido convite da Fed. Esp. 
do Estado do Esp. Santo, para a inauguração de sua nova sede, sito na rua Álvaro Saulo, 
s/n, ilha de Santa Maria; da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, de 26-
7-79, solicitando relação dos Centros Espíritas existentes no Município para atualização de 
dados; da Assessoria Seccional de Evangelização Infantil do Noroeste do Est. de São Paulo; 
de Bauru, em 11 e 12/8/79, na cidade de Bauru, com a participação dos CREs: 8º, 13º 
Marília, 22º Jaú, 23º Lins, anexando programa; do Lar da Família Universal para a palestra 
do confrade Attílio Campanini “Fluido ou psicose”, em 28-07-79; da irmã Maria da 
Conceição Gama Pimentel, de 6-08-79, solicitando colaboração através de sugestões, 
material didático, etc., para o Departamento Infanto- Juvenil, da FEESP: em organização; 
do Dep. Artístico da UME de São Roque, de 22-6-79 circular DA-01/79 sobre o Festival 
Regional da Canção Espírita que irá promover; do Inst. Esp. Cooperadoras do Bem Amélie 
Boudet - Vila Izabel - Rio de Janeiro - Dep. de Ass. Aos Presidiários - com programa de visita 
e extração de carteiras junto às unidades prisionais para os irmãos que visitam; da UME de 
Guaratinguetá de 24/7/79, circular 020/79 sobre o Encontro que se realizará em 
12/08/79 com o Dep. Jurídico; da Fed. Esp. do Rio G. do Sul, de 26/7/79, confirmando 
o recebimento do livro “Atividades Doutrinárias”; convite do Lar Escola Cairbar Schutel 
para a solenidade de inauguração da segunda unidade de 23/9/79; da Fed. Esp. Est. do 
Rio de Janeiro ref. ao processo de adesão a Fed. Esp. do Est. do Rio de Janeiro aprovado 
em reunião de 23/11/78; do CRE - São Paulo, balancete do mês de junho de 1979; do 
CRE Presidente Wenceslau circular no 09/79. Dep. de Mocidades: Este Departamento vai 
convidar os moços para uma reunião com a Diretoria da USE para debater sobre o novo 
Regimento Interno da DM da USE será realizado em 4 e 5/8/79, em Ribeirão Preto, o 
Encontro Estadual de Dirigentes de DM. Dep. de Comunicação: Foi solicitada a 
reformulação da Direção do jornal “Unificação”, autorizando a DE, ao confrade Merhy 
Seba, que proceda à sua estruturação, assim foi indicado o jornalista responsável na pessoa 
do confrade Natalino d’Olivo, ficando a comissão de redação constituída pelos confrades: 
Éder Fávaro, Abel Glaser e Wilson Garcia. Foi também aprovado o lançamento de 
suplemento do jornal “Unificação”, com matéria somente dedicada à criança para o que 
serão convidados confrades para colaborar em seus artigos. Dep. Jurídico: Informando 
sobre o Encontro realizado no dia 12 com a presença de 7 cidades e 21 pessoas. Dep. de 
Finanças: Informando sobre a reunião do dia 14-05-79, para tratar de assuntos que diz 
respeito à promoção que será feita em benefício da USE. Dep. do Patrimônio: Solicitando 
aos demais Departamentos comunicação de gastos e previsão orçamentária de cada um. 
Dep. do Livro: Apresentou o 2º livro lançado “Evangelização Infantil” e informou a 
inscrição da USE na Secretaria da Fazenda do Estado. Dep. de Doutrina: Informando que 
o Departamento vai realizar 4 Encontros até o fim do ano que o Evangelho no Lar está 
concluído para ser entregue à Diretoria. Reunião do CDE: A DE vai consultar o Inst. Esp. 
de Educação a possibilidade de ceder sua sede para a reunião do CDE do dia 16-9-79. Foi 
elaborada a ordem do dia da reunião. Reunião do dia 10-06-79: Foi apreciada e aprovada 
a súmula da reunião do dia 10-06-79. Em tempo: onde se lê Dep. de Doutrina, leia-se, Dep. 



de Orientação Doutrinária. A reunião da DE foi encerrada às 23,30 com prece proferida 
pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de agosto de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 26 - 27 de agosto de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 1979, às 20,20 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, 
sendo justificadas as ausências dos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e Merhy Seba. 
Em seguida com a presença dos representantes do Dep. de Mocidades foram debatidos 
diversos assuntos referente ao novo Regimento Interno do Dep. de Mocidades da USE. 
Ouvindo os moços a DE ficou de dar seu parecer final na próxima reunião do dia 10-09-
79. Rifa: A DE recebeu nova proposta da UME de Bauru para o lançamento de uma nova 
rifa. A DE concorda em receber esse material de trabalho e pretende estimular a sua venda 
através de um esquema elaborado na área das finanças. Na área da Divulgação foram 
estudados diversos orçamentos com ref. a edição do Estatuto Social da USE, opúsculo 
Evangelho no Lar e à mensagem União e Trabalho. Foi marcada para o dia 30-8-79 uma 
reunião com o Departamento de Finanças, Departamento de Patrimônio e Dep. do Livro. 
A reunião foi encerrada às 23,40 com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. 
 
São Paulo, 27 de agosto de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 







Ata # 27 - 10 de setembro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de setembro do ano de 1979, reuniu-se às 20,10 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-
se a falta do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Expediente: Recebido da UME de 
Catanduva, programa do 8º Mês Espírita 09/79 quando será comemorado o 110º 
aniversário do 1º jornal espírita no Brasil “Eco d’Além Túmulo”- 1869 - 1979; programa 
do V Mês de Confraternização Espírita de Presidente Wenceslau de 19 a 30/9/79; Boletim 
da UMEA de Araçatuba; do 22º CRE Lins de 20/08/79 referente à constituição da União 
Intermunicipal Espírita de Lins que será composta dos centros espíritas de Cafelândia, 
Getulina, Lins e Promissão; do 23º CRE Lins e 8º CRE na reunião promovida pelo Dep. 
de Orientação Doutrinária da USE em 1-7-79; rec. Mensário Espírita no 681 de ago/79, 
de Recife-PE; da XIV Comenesp - DM da USE; do 14º CRE de Barretos relatando os fatos 
ocorridos no 1º Encontro da XIV Comenesp; do 29º CRE - São Paulo enviando balancete 
do mês de julho de 1979; da Comunidade Espírita de Guaimbê-SP de 27-8-79, 
comunicando a eleição de sua nova Diretoria; da Comunidade Espírita de Tangará da Serra 
- MT convidando para a cerimônia de inauguração do C. E. Ramon Sanches em 7-9-79; da 
F.E.E.S.P. de 28-8-79, agradecendo o recebimento do Estatuto da USE e enviando um 
exemplar de seu Estatuto aprovado em 29-4-79; da Cruzada de Redenção “Maria de 
Nazareth”, Taubaté-SP, de 28-8-79 com referência à edição de livros; da União E. de Vitória 
da Conquista participando a realização de sua 26ª Semana Espírita de 1 a 7/9/79; do C. 
E. André Luiz, de Assis, de 25/08/79 pelo envio de folhetos contendo mensagens várias; 
rec. Um livreto “Método de Assistência Espiritual (Orientação e encaminhamento) da Soc. 
Esp. André Luiz; da F. E. R. G. Sul de 23/8/79 solicitando informar quais os membros da 
delegação de nosso Estado que estarão presentes no próximo Encontro õnal para que seja 
providenciada a hospedagem; do Lar da Família Universal, de 25-8-79, para a palestra do 
dr. Alberto Calvo, “Perispírito ou Psicossoma ou Duplo Etéreo”; do 4º CRE Taubaté de 
15-8-79 informando a inviabilidade da realização de um Curso Intensivo de Propaganda 
Doutrinária; xerox do mensário “O Médium” no 467 de 06/79 e no 468 de 07/79; sobre 
“Prisão de Livros” da autoria do confrade Gerson Simões Monteiro; da Câmara Municipal 
de Sorocaba de 27/8/79 encaminhando cópia do requerimento 813/79 da autoria do 
vereador Gento Mantovani Filho, com votos de congratulações do 32º aniversário da USE; 
da União Espírita Cearense, e 30/7/79, solicitando contribuição em prol da Campanha 
Pró-Construção de sua sede própria. Um cartão pelo desencarne do confrade Raimundo 
de Oliveira Costa enviado pela sua esposa Maria de Jesus Oliveira e Filhos, desencarnado 
em 16-8-79; do Centro Espírita Cristo-Rei - Baixa Grande - BA pela eleição de sua Diretoria 
em 26-04-79 para o quatriênio de 04/79 a 04/82; atendendo a um convite feito pela 
Comissão Coordenadora das comemorações do 1º Centenário de Eurípedes Barsanulfo, a 
USE se fez presente à cidade de Sacramento - MG nas pessoas dos confrades Nestor João 
Masotti, Saulo Wilson, Antonio Schiliró e dr. Flávio Pereira do Valle, os quais fizeram um 
relato sobre essa visita. I. E. Educação: O confrade Nestor João Masotti leu a minuta 
aprovada pelo CD do IEE do convênio de uso feito com a USE, cuja Diretoria aprovou 
referida minuta. Dep. de Mocidades: Com referência ao Regimento Interno do DM da 
USE foi aprovado nas reuniões gerais do DM da USE, digo, do DM, o voto das Assessorias 
Seccionais através do respectivo assessor e na sua ausência, do adjunto, ficando assim 



aprovado o Regimento Interno dos Dep. de Mocidades. A reunião foi encerrada às 23,00 
hrs. com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. 
 
São Paulo, 10 de setembro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 28 - 24 de setembro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de 1979, 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 dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Attílio Campanini e Ignácio Giovine. Foram lidas e postas em discussão as atas das reuniões 
dos dias 27/8/79 e 10/9/79, ambas aprovadas. EXPEDIENTE:  Rec. da Fed. Espírita de 
Alagoas, carta de 15/9/79, do seu Dep. de Infância e Juventude comunicando o VII 
Encontro de Jovens Espíritas Alagoanos no período de 23 e 27/1/80, solicitando relação 
de pessoas que irão a fim de providenciarem acomodações; do C. E. Estrela da Paz - Vila 
Formosa - SP, de set/79, convite para participação da solenidade da 2ª Semana Espírita em 
comemoração de seu 30º aniversário; do 29º CRE - balancete da Tesouraria de ago/79; da 
Cruzada dos Militares Espíritas de 17/9/79 informando ter recebido carta da UDE da 2ª 
Zona convite para participarem do movimento de unificação e que entrarão em 
entendimento a fim de troca de ideias; Rec. Boletim Semanal do SEI de 1/9/79 de no 596; 
do 27º CRE, xerox de ata da reunião ordinária da Comissão Executiva do CRE de no 27 
em Rio Claro, realizado em Araras, no dia 19/8/79; da Fed. Esp. do Paraná - União 
Regional Esp. da 2ª Região - Ponta Grossa - PA, de 11/9/79, solicitando o envio de 
informações sobre a organização e funcionamento dos programas doutrinários por nós, 
para que possam estudá-los dentro de suas possibilidades. Em seguida foram ouvidos os 
Departamentos, informando os trabalhos que irão apresentar na próxima Zonal, que será 
realizada em Porto Alegre. Foi marcada uma reunião para o dia 5/10/79, de todos os 
Departamentos da USE referente aos trabalhos que serão apresentados na Zonal de Porto 
Alegre. Em seguida foram tratados diversos assuntos referentes a mudança da Secretaria da 
DE da USE para o Instituto Espírita de Educação, os quais foram transmitidos pelo 
confrade Antonio Schiliró e que será iniciada em 7/10/79. A presente reunião foi 
encerrada às 23,15, com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti e para constar 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de setembro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 29 - 8 de outubro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de outubro do ano de 1979, 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 dr. Luiz Monteiro de Barros, Attílio Campanini e 
Odair Cretella de Oliveira. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. 
EXPEDIENTE: Recebido convite da UME de São José dos Campos para a VIII Feira do 
Livro a ser realizada de 6 a 13/10/79; da UME de Cruzeiro - SP programa do II Mês cristão 
Espírita; do 17º CRE de Cachoeira Paulista de 3/8/79 edital de instruções para o concurso 
“Ano Internacional da Criança”; do 25º CRE de Presidente Prudente de 17/9/79 ref. Aos 
Estatutos da USE solicitados por alguns Centros; da UME de Limeira de 12/9/79 
solicitando esclarecimentos sobre a entrega do jornal “Unificação”; do 25º CRE Presidente 
Wenceslau de 1-10-79 recebido circular no 12/79 com diversas informações; da União 
Espírita Mineira de 12/9/79, comunicando o recebimento da mensagem “União e 
Trabalho”; do 23º CRE de Lins de 24-9-79 solicitando receber da USE através do Dep. de 
`Serv. Assist. Espírita, digo, de Serviços Ass. Social, material ref. A trabalho de assistência 
moral aos presidiários ou se possível a presença do titular do Dep. de As. Social para iniciar 
esse trabalho; do Grupo de Fraternidade “Manoel Soares” de Itabira, de 10-9-79 a fim de 
instalar sua Biblioteca, solicitando nossa colaboração; da Mocidade Espírita “André Luiz” 
de 10-9-79 informando a sua criação no dia 19-9-79 em Assis - SP - como também os nomes 
de seus membros integrantes; Registra-se o novo no da Caixa Postal da USE de no 3861; 
Caixa Postal no 228 do 29º CRE; do Dep. de Mocidades da UNIME de Bauru de 18-9-79 
composição da Comissão do Dep. de Mocidades da União Intermunicipal Espírita de 
Bauru; um folheto da Fed. Espírita do Paraná, intitulado “77 anos seus Presidentes”, 
publicado por ocasião do 77º ano da fundação dessa Federação; Recebido da UME de São 
Roque atas da 7ª, 6ª, 5ª e 4ª reunião da UME em 30-7 - 24-6 - 27-5 e 22/4/79, 
respectivamente; do CRE 25ª Região Presidente Wenceslau de 17/9/79, circular 10/79 e 
11/79 de 18/9/79; da UMESA de Santo Anastácio programa sobre o fenômeno 
mediúnico victoriografia a ser realizado em 20-10-79; programa da UME de São Bernardo 
do Campo sobre a XIII Semana Espírita de 30/9 a 6/10/79; do 19º CRE de Votuporanga 
de 31/8/79 sobre a reunião do dia 26/8/79 do Dep. de Mocidades e Evangelização Infantil 
conforme circular 01/79. SECRETARIA: Foi aprovado aquisição de móveis para a 
Secretaria da USE que mudar-se-á para o Inst. Espírita de Educação com data marcada tão 
logo sejam as salas liberadas pelo Instituto. ZONAL DE PORTO ALEGRE: A DE realizará 
no dia 11-10-79 uma reunião com os Departamentos em vista aos trabalhos que serão 
apresentados na Zonal de Porto Alegre; DEP. DE COMUNICAÇÃO: Este Departamento, 
pelo seu Diretor Merhy Seba, apresentou diversos trabalhos que pretende realizar, tendo 
sido ouvida a DE a esse respeito. Em virtude do adiantado da hora e tendo ainda diversos 
assuntos a serem tratados, foi marcada uma reunião para o dia 15-10-79. A reunião foi 
encerrada às 23,50 hrs com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 8 de outubro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 30 - 15 de outubro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de 1979 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 Abel Glaser e dr. Luiz Monteiro de Barros. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior com as seguintes ressalvas: 
com referência ao Departamento de comunicação no que se refere ao jornal “Unificação”, 
foi aprovado o aumento do exemplar desse jornal que passou a custar Cr$ 10,00. Foi 
aprovado também o desconto de 20% sobre o preço de revenda e sua assinatura anual 
passou a ser Cr$ 100,00. A respeito do tema central do jornal “Unificação” para 1980, 
depois de algumas considerações ficou esse Departamento de voltar ao assunto com a DE. 
Com referência à participação da USE no Congresso Brasileiro de Escritores e Jornalistas 
Espíritas que será realizado no Rio de Janeiro de 15 a 18/11/79, foi autorizada a sua 
representação, ficando o Dep. de Comunicação de tomar providências. A respeito do 
jornalista responsável pelo jornal, a DE solicitou ao Dep. de Comunicação que visse o valor 
mínimo de remuneração para que possa tomar as providências necessárias. Fica também 
justificada a ausência do confrade Abel Glaser dessa reunião. Com referência à mudança 
da Secretaria da USE para o Instituto Espírita de Educação seu endereço é: Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Junior no 695 - Itaim Bibi. EXPEDIENTE: Recebido convite do 
Instituto Fraternal de Laborterapia para a inauguração do seu 5º prédio no dia 21-10-79; 
recebido a revista “O Reformador” no 1807 ref. 10/79; circular 001/79 de 3-10-79 do C. 
E. “Jesus Consolador” ref. 2ª Semana Espírita Paranaibense, em Paranaíba - MT; da FEB, 
de 08-10-79, tendo em vista ao Centenário do Reformador em 1983, estão empenhados na 
ampliação de seus assistentes; carta da FEB, de 24/09/79, confirmando o rec. de nossa 
carta de 2 e 3/7/79 portadora de importantes documentos havidos entre a USE e a FEESP 
com vista a uma tomada de posição ante o movimento de unificação da família espírita, 
confirmando também o recebimento de uma circular dos novos estatutos da USE e do livro 
“Atividades Doutrinárias” no 1 da série Centro Espírita; da Fed. Esp. do E. do Rio de 
Janeiro de 30/9; circular 70/79 com ref. à Campanha do Culto do Evangelho no Lar 
deflagrada pela FEB, um seguimento à Campanha Permanente de Evangelização Infanto-
Juvenil; do Instituto Kardecista da Bahia de 10/6/79, convite para comemoração da data 
da inauguração de sua “Boa Nova” Livraria Espírita; do C. E. Pedro o Apóstolo de Jesus, 
de 21-9-79, Fortaleza - CE solicitando a colaboração para a ampliação e reforma de sua sede; 
da Confraternização Regional Espírita do Ramal de Santa Cruz do rio de Janeiro, de 8-9-
79, solicitando remessa de 60 exemplares da obra “Subsídios para Estudo da As. Social 
Espírita e Serviço Social” do Sanatório Espírita de Ass. e Recuperação, de Americana de 1-
10-79, convite para a fundação de sua escola de Evangelização Infantil Professora Elizabeth 
no dia 13-10-79; da Fed. Espírita Amazonense de 19-9-79 apresentando o confrade Firmino 
Sarmento Diretor Departamental dessa Federação em trânsito por São Paulo; do C. E. 
Missionários de Jesus de 20/9/79 agradecendo o recebimento do jornal “Unificação”; em 
seguida foi marcada a mudança da Secretaria da USE para o Instituto Espírita de Educação 
no dia 21-10-79 e será enviada uma carta de agradecimento a irmã Maria José que colaborou 
direta ou indiretamente na conservação da FEB, digo, da sede da USE; será enviada circular 
para todas as entidades adesas informando o novo endereço e caixa postal da USE. 
ENCONTRO ZONAL: Foram tratados diversos assuntos sobre a próxima Zonal. A 



presente reunião foi encerrada às 23,20 com prece proferida pelo confrade Nestor João 
Masotti, e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 15 de outubro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 31 - 22 de outubro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de 1979 reuniu-se às 20,25 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 dr. Luiz Monteiro de Barros e 
Merhy Seba. A reunião foi realizada, ressalve-se, em sua nova sede na Rua Leopoldo Couto 
de Magalhães Juniot no 695 Itaim-Bibi no prédio do Instituto Espírita de Educação e a 
prece inicial foi proferida pelo confrade Antonio Lopes de Abreu Filho. Lida e posta em 
discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Em seguida o confrade Nestor João 
Masotti externou a alegria de todos os presentes que é registrar a satisfação de estarmos no 
IEE que é a nova sede da USE e também registrar a presença do confrade Paulo Plínio da 
Comissão Diretora do Dep. de Evangelização Infantil. EXPEDIENTE: Recebido Boletim 
Informativo da UME de Araçatuba de 10/79 sobre diversos assuntos; do C. E. Paz e 
Fraternidade de Juiz de Fora, de 9-10-79, confirmando o recebimento de nossa carta de 
28/9/79 indicando o companheiro José Antonio Luiz Balieiro para atendimento da 
família; do CRE 29ª Região São Paulo enviando o balancete da Diretoria, digo, da 
Tesouraria ref. mês de setembro/79; circular de 10/10/79 ref. mudança de endereço do 
CRE 2ª Região São Paulo, que é a Casa do Ator no 311 - Vila Olímpia - SP - CEP 04546, 
sede do Lar da Família Universal. Foi enviada a circular 37/10/79 de 22-10-79 ref. 
mudança da USE para a Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695 - Itaim Bibi - 
CEP 04542 - São Paulo - Telefones 881-9804 e 881-8138 - Caixa Postal 3861. Recebido 
convite para comemoração do aniversário do Sistema CEIAR - Centro Interno de 
Apostolado do Recluso - que será realizado no dia 21-10-79 no Pátio Interno do Presídio, 
na rua Fernandópolis 2510 - Vila Eldorado - São José do Rio Preto. MUDANÇA DA USE: 
Com a colaboração de diversos confrades realizou-se no dia 14-10-79 a mudança da USE 
para o endereço já referenciado acima. Será ofertado a Dona Maria José que colaborou na 
conservação da antiga sede da USE um livro “Religião dos Espíritos” com dedicatória de 
todos os diretores. Será também enviada uma carta de agradecimentos a FEESP. Com 
referência ao assunto Comecap - FEESP, foi ouvido o confrade Cesar Ortiz, Diretor do 
Dep. de Mocidade do 29º CRE - São Paulo. O confrade Saulo Wilson informando seu 
comparecimento na inauguração do 5º Prédio do Instituto de Laborterapia, representando 
a USE. Foi marcada uma nova reunião para o dia 29-10-79. A presente reunião foi 
encerrada às 23,30 hrs. com prece do confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 22 de outubro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 32 - 29 de outubro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de 1979, reuniu-se às 20,20 hrs. em sua 
sede social na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695, 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-se a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro 
de Barros. O confrade Nestor João Masotti informou que naquele exato momento o 29º 
CRE iria realizar em outra sala da sede da USE, uma reunião extraordinária com referência 
à próxima Comecap. Justificativa que referida reunião fora convocada a pedido do 4º UDE 
onde seriam esclarecidos certos itens que eram objetos de estudo e desenvolvidos nessa 
confraternização. A DE para lá se dirigiu como convidada que foi para ouvir r ter 
conhecimento desses esclarecimentos. Terminada essa reunião extraordinária do 29º CRE 
São Paulo a DE retornou à sua sala de reunião para dar continuidade aos seus trabalhos; 
onde o confrade Nestor João Masotti leu uma carta da Fed. Esp. do Estado de São Paulo 
de 25-10-79 dando ciência do seu desligamento da USE. O teor da referida carta será lida 
na próxima reunião do CDE para conhecimento de todos. A reunião terminou às 23,00 
hs. Com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 29 de outubro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 







Ata # 33 - 05 de novembro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de 1979, às 20,15 hrs. reuniu-se em sua sede 
social na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695, a DE da USE com prece inicial 
pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro 
competente sendo justificada a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Não foi 
lida a ata da reunião anterior pela ausência do 2º Secretário. EXPEDIENTE: Não houve. 
O sr. Presidente informa a DE os resultados da 4ª Zonal realizada em Porto Alegre nos dias 
2, 3 e 4 deste com a participação da USE, representada por ele Presidente e pelos seguintes 
companheiros: Antonio Schiliró, Elfay Luiz Appollo, Plínio de Luca, Jane Jurado, Carolina 
Flor de Luiz Mattos. Foi bastante a Zonal e a participação de São Paulo, cuja contribuição 
de muito valeu, tendo várias de suas proposições sido aceitas. O sr. Presidente informa que 
deverá visitar o Brasil em caráter oficial a convite da FEB a Vice-presidente da Fed. Esp. 
Portuguesa e que constará do programa uma visita a São Paulo. Foi aprovada a constituição 
de uma Comissão de recepção composta dos srs. Nestor João Masotti, Merhy Seba, Saulo 
Wilson, Wilson Garcia, Alfredo Roberto Netto, e Plínio Roberto. Foi aprovada a súmula 
da reunião do CDE do dia 16-9-79. Foi indicado o nome do companheiro Natalino d’Olivo 
para representar a USE no próximo Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas que se 
realizará nos dias 15, 16 e 17/11/79, no Rio de Janeiro. O companheiro Wilson Garcia 
propõe que seja feita uma estatística de comparecimento do CDE. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a presente reunião às 23,15 com preces e vibrações. 
 
São Paulo, 5 de novembro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 







Ata # 34 - 12 de novembro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de novembro do ano de 1979, reuniu-se às 20,25 hrs. em sua sede 
social na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695, 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, Antonio Schiliró, Éder Fávaro. EXPEDIENTE: Carta da União 
Espírita Mineira, de 5/11/79, comunicando, digo, confirmando nossa carta de 10/79, 
comunicando nosso novo endereço; do 12º CRE de Araçatuba, enviando programa que 
será levado a efeito pelo Departamento Jurídico; carta da USE de 8-11-79 a Fundação Padre 
Anchieta solicitando informações quanto à disponibilidade de filmes cedidos pelo 
Consulado Americano; carta da USE de 25-10-79 enviada a FEESP agradecendo a 
ocupação do imóvel da rua Maranhão, 404 devolvendo-lhe as chaves. O sr. Presidente leu 
carta da USE de 7/11/79 dirigida a FEESP com referência à III Comecap. O sr. Presidente 
informa que na reunião anterior foi constituída uma comissão para recepcionar os 
confrades do Rio de Janeiro e a Vice-Presidente da Fed. Esp. Portuguesa, d. Maria Raquel. 
Além da recepção no aeroporto, haverá visitas a instituições espíritas, projeção de 
audiovisual, entrevistas para os jornais espíritas de maior projeção. Em seguida foi 
elaborada a ordem do dia do CDE de 9-12-79. Dep. de Orientação Doutrinária: O encontro 
realizado em Campinas teve a presença de 40 dirigentes. Dep. de Ad. Jurídica: O encontro 
em Araçatuba teve a presença de 72 pessoas. Nada mais tratar a reunião foi encerrada às 
23,15 com vibrações e preces. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 12 de novembro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 35 - 26 de novembro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 1979, reuniu-se a DE da USE 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 dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Dias, Merhy 
Seba, Ignácio Giovine e Antonio Schiliró. EXPEDIENTE: Rec. do 25º CRE de 23-22-79 
confirmando o rec. de nossa circular de 6-11-79 ref. ao CDE de 9-12-79; carta de Martinha 
Borja de Almeida, do Rio de Janeiro, de 13-11-79, bibliotecária do C. E. Cantinho da Paz, 
Luz, Esperança e Caridade, solicitando ao Dep. do Livro como organizar livrarias; da Fed. 
Esp. Pernambucana, convite para comemoração dos seus 75 anos de atividades cristãs 
dez/1904 - dez/1979; Boletim da UME de Araçatuba com informações diversas; do C. E. 
Amor e Caridade de 10/11/79 de Campinas solicitando orientação sobre organização da 
Biblioteca; da UME de Catanduva convite para a palestra de Divaldo Pereira Franco em 
18-11-79; da F.E.E.S.P. solicitando a divulgação do texto que anexou com ref. ao convite 
que faz a Soc. Br. Homeopatia dr. Alberto Seabra para a entrega do Prêmio dr. Alberto 
Seabra aos vencedores do 3º Concurso Nac. sobre Ciência Homeopática; Revista “O 
Espírita” set. out./79 no 5; Rec. lista de Natal em favor do Lar E. C. Schutel; rec. 
Reformador no 1808 ref. nov.79; rec. Correio Fraterno do ABC no 107 de nov/79; idem 
jornal “Obreiros do Bem” ref. junho/julho/79 no 69/70; da FEB, O Reformador de 
17/11/79, acusando n/carta de 1/11/ com relação das sociedades localizadas em praças 
participantes do Sistema de Integração do conjunto da rede bancária; visita oficial da Vice-
presidente da Fed. Esp. Portuguesa: o confrade Nestor João Masotti usando da palavra para 
comentar a visita que nos fez os companheiros da FEB e d. Maria Raquel, o que ela 
representou para nós, as instituições visitadas: Inst. Benf. Nosso Lar, C. E. União, C. E. 
Batuíra, a reunião realizada no lar do confrade Saulo Wilson, onde o confrade Merhy Seba 
teve a oportunidade de fazer entrevistas para o jornal “Unificação”: para todos essa visita 
foi o nascer de uma nova era para os destinos da USE como responsável pela unificação 
dos espíritas em nosso Estado e mais que nunca é preciso o esforço e sacrifício de cada um 
para que a USE realize os seus reais objetivos. DEP. DE ARTE: A irmã dra. Marília Alves 
da Silva Castro foi indicada e aceitou dirigir esse Departamento. ASSESSORIA DE 
ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO: O confrade Paulo Roberto da Costa foi indicado 
mas não aceitou por motivos justificáveis, mas prometeu colaborar com a DE naquilo que 
tiver ao seu alcance. DEP. DE MOCIDADES: Foi realizada no dia 25-11-79 a sua 51ª 
Reunião Geral. Em tempo: a reunião da DE da USE foi realizada em sua nova sede na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695 e com ref. à Assessoria de organização e 
Planejamento, o confrade Paulo Roberto Pereira da Costa foi designado e aceito o cargo 
de Assessor. Nada mais tendo a tratar esta reunião foi encerrada às 23,40 com preces e 
vibrações. E para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 26 de novembro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 36 - 3 de dezembro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos três dias do mês de dezembro do ano de 1979, reuniu-se às 20,30 hr. em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695, 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 e Carlos Dias. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior, e 
dos dias 05-11-79 e 12/11/79. EXPEDIENTE: Rec. carta do 3º CRE de Campinas, 
enviando relação dos nomes dos titulares dos Departamentos dos CREs e das UMEs. DEP. 
DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Foi designado e aceitou o cargo de Diretor deste 
Departamento o confrade Murillo Rodrigues Alves. Em seguida a Diretoria com a 
assessoria de Org. e Planejamento teve a oportunidade de estudar e analisar planos no 
sentido de movimentar e dinamizar os trabalhos da USE. A reunião foi encerrada às 22,55 
hrs. com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Para constar lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 3 de dezembro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 







Ata # 37 - 10 de dezembro de 1979 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 1979, reuniu-se às 20,25 hr. em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695, a DE da USE sob a direção do 
confrade Nestor João Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram 
o livro competente sendo justificada a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. EXPEDIENTE: Rec. carta 
da Fed. Esp. Sergipana de 27/11/79, agradecendo a participação do nosso novo endereço; 
do 25º CRE de Presidente Wenceslau, circular 14/79 de 3/12/79 enviando relação de 
pessoas convidadas a comporem o quadro de oradores da Jornada Regional Espírita de 19 
a 23/03/80; Boletim Informativo do 12º CRE de 11/12/79 no 2 com informações diversas; 
do Lar da Família Universal, convite para a palestra do prof. José Jorge “Os fenómenos 
espíritas” em 15-12-79 e do dr. Paulo Toledo Machado, “Fenômenos Psíquicos” realizada 
em 24-11-79; convite da 29ª Região - São Paulo, convite para a reunião de confraternização 
ref. ao encerramento das atividades de 1979; idem cartão de Natal da Rádio Boa Nova, de 
Guarulhos Ltda; Boletim da UMEA de Araçatuba de 12/79, com informações diversas; do 
25º CRE de Presidente Wenceslau, circular 15/79. Recebido 2 volumes do livro 
“Caracteres da Revelação Espírita”, editado pela Fed. Esp. do Est. de São Paulo; convite 
com programa da IV FEMPEVAP - Festival de Músicas e Poesias Espíritas do Vale do 
Paraíba de 27 e 28/10/79 em São José dos Campos; da UME de São Roque de 26/11/79 
convite para o IV Festival Regional de Canção Espírita em 20-1-80; do Grupo da 
Fraternidade Irmão Hugo, de São José do Rio Pardo, de 26-10-79 solicitando ao Dep. do 
Livro a remessa do livro “Atividades Doutrinárias”; do Grupo Espírita “Amor ao Próximo”, 
de Francisco Morato, de 9-12-79, convidando a DE para assistir à palestra de Divaldo 
Pereira Franco no dia 16-11-79; em seguida foi feita uma apreciação e análise da reunião 
do CDE de 9-12-79 e como também uma análise mais global das atividades da USE. DEP. 
DE COMUNICAÇÃO: Estando este Departamento providenciando a edição do jornal 
“Unificação” de jan-fev/80 solicita aos Departamentos que enviem a síntese de suas 
atividades para publicação; informa o interesse do “Jornal Espírita” para uma entrevista 
com a USE e com referência à sede própria vai redigir um requerimento solicitando terreno 
para referida sede. Em seguida o sr. Presidente convida a todos os presentes para a reunião 
confraternativa que a DE vai realizar no dia 17-12-79 pelo encerramento das atividades 
deste ano. A reunião foi encerrada às 22,55 hrs. com prece proferida pelo confrade Nestor 
João Masotti. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 10 de dezembro de 1979. 
 
2º Secretário 
Presidente 








