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Ata # 176 – 09 de março de 1980 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos nove dias do mês de março de 1980, na sede do Lar da Família Universal, à rua Casa 
do Ator, 311, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo Estadual da USE, em 
reunião ordinária, regularmente convocada. Verificada a existência de número legal, pelas 
assinaturas apostas no Livro de Presenças, iniciou-se a reunião às 9h30, sob a presidência 
do sr. Nestor João Masotti, presidente da Diretoria Executiva, que proferiu a prece e dirigiu 
breve saudação aos presentes. O sr. Presidente justificou as ausências do Dr. Luiz Monteiro 
de Barros, sr. Antonio Lopes de Abreu Jr. e Merhy Seba, respectivamente 1º e 2º Vice-
Presidentes e Diretor do Departamento de Comunicações. Foi lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. Em seguida, o sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Amir Salomão David, 
espírita militante em Goiânia, estado de Goiás, que disse estar em São Paulo em missão 
especial para solicitar recursos para os flagelados das enchentes que assolaram intensamente 
70 municípios e povoados do seu estado nos últimos meses. Após suas posição e apelo, o 
CDE deliberou aprovar a campanha, ficando como posto de recebimento a sede do Lar da 
Família Universal. Em seguida, o sr. Presidente passou ao item 03 da ordem do dia. 
Informações da Diretoria Executiva — iniciou o sr. Éder Fávaro, Diretor do Departamento 
de Orientação Doutrinária, ressaltando entre as atividades realizadas e programadas para 
1980, os encontros a nível de UNIME e UME, levados a efeito em Lins, Pariquera Açu e 
São Joaquim da Barra. O sr. Odair Cretela de Oliveira, representante do Departamento de 
Serviço Assistencial Espírita, comunicou a deliberação tomada em reunião geral do 
Departamento, em 8/03/80, no sentido de se dar maior empenho no cadastramento dos 
serviços assistenciais espíritas, seja a nível de Centro Espírita, seja quanto às entidades 
assistenciais, na Capital e no interior do estado. Pelo Departamento de Evangelização 
Infantil, informou o sr. Plínio Paulo Leiva de Luca, destacando os mini cursos já realizados 
e informando o início do curso extensivo, aos sábados, a partir das 15:30 horas, iniciando-
se em 12/04/80, na sede do Instituto Espírita de Educação. Informou, ainda, sobre os 
encontros para levantamento de problemas quanto à literatura infantil. O Diretor do 
Departamento de Mocidades, Abel Glaser, informou sobre as confraternizações seccionais 
a ser realizarem no período de 3 às 6 de abril p. vindouro, informando ainda sobre a extensa 
pauta de atividades abrangendo os temas: Unificação, o Jovem e o aspecto científico do 
Espiritismo, Violência, Jovem: liberdade e responsabilidade, o Jovem e os aspectos 
profissionais e o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas. O representante da 15ª UDE 
levantou a questão sobre a colocação da USE quanto ao aspecto científico da Doutrina 
Espírita. O CDE analisou-a, através da opinião de vários conselheiros, ficando esclarecido 
que o Departamento de Mocidade deve adotar posição de não criar colocações polêmicas 
que possam confundir os jovens. Pelo Departamento de Comunicações falou seu 
representante Geraldo Garcia, dando ciência da campanha dos novos assinantes do jornal 
Unificação e colocou à disposição dos órgãos o Curso de Propaganda Espírita, coordenado 
pelo companheiro Merhy Seba. O dr. Flávio Pereira do Valle informou que, entre as 
atividades do Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica destacam-se os 
encontros de orientação aos órgãos, com a duração de duas a três horas. O sr. Helio da 
Silva Marques, Diretor do Patrimônio, informou que continua o trabalho no sentido de se 
aumentar o número de mantenedores, que conta com 150 inscritos e uma renda trimestral 
de Cr$ 21.000,00, que é ainda muito baixa, face aos gastos da USE. O sr. Paulo Roberto 
Pereira da Costa, Diretor da Assessoria de Organização e Planejamento da DE da USE, 
destacou a necessidade de ser feito, ainda para 1980 os planos de ação para o mesmo ano 



 

 

e o orçamento da USE, a fim de estabelecerem-se objetivos e prioridades. O sr. Nestor João 
Masotti informou sobre o andamento do evento sobre a Promoção do Livro Espírita e da 
comemoração do quinto aniversário da campanha “Comece pelo Começo”, que terá como 
ponto alto a palestra do tribuno e médium Divaldo Pereira Franco, no Ginásio de Esportes 
do Estádio do Pacaembu, cedido gratuitamente pela municipalidade. Sobre o evento, 
forneceu maiores detalhes o companheiro Murillo Rodrigues Alves, coordenador do 
mesmo e Diretor do Departamento de Relações Públicas da USE. A campanha vem sendo 
desenvolvida em conjunto com os Departamentos de Comunicações, do Livro e de Artes, 
com várias comissões especializadas. O custo provável do evento está estimado em Cr$ 
120.000,00. Haverá, também, um encontro de Divaldo com os dirigentes espíritas, na sede 
da USE, no domingo, dia 20, a partir das 8h00. Foram distribuídos, a cada conselheiro, 
três cartazes e 10 volantes, sobre o evento. A seguir, o sr. Presidente consulta o plenário, 
para que se estabeleça a posição da USE, com referência à campanha pró Prêmio Nobel da 
Paz, para Chico Xavier, face à sua proposição publicada pelo Divaldo, quando da reunião 
do dia 19 de Abril. O CDE, após o pronunciamento de vários conselheiros, prós e contras, 
ficou deliberado que a USE apoiará a campanha, ficando a critério dos órgãos as 
providências a respeito. Justificando, a seu ver, que o Prêmio Nobel da Paz tem injunções 
políticas, o representante da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, dr. Ary 
Lex, pediu que seu voto contrário ao apoio da USE, fosse registrado em ata. Às 13h15 a 
reunião foi interrompida para o almoço preparado e servido pelos companheiros do 29º 
CRE. Às 14,10 horas foram reiniciados os trabalhos. O sr. Celestino Boschiero, 
representante do 7º CRE, Araraquara, informou que em sua cidade já foram subscritas 
1000 assinaturas a favor da indicação de Chico Xavier, para o Prêmio Nobel da Paz. Item 
04 — Sede Própria. Em nome da Comissão, a dra. Marília de Castro informou o resultado 
da Campanha, referente ao conclave de Bauru, no total de Cr$ 438.250,00, faltando, 
ainda, o acerto de algumas entidades. Considerando ser de Cr$ 351.000,00 o total das 
dívidas da USE, o Conselho deliberou que fossem saldadas as dívidas e o resultado 
apurado, destinado à Campanha, depositado em caderneta de poupança, na Caixa 
Econômica Federal. O senhor Carlos Cirne informou que as 3ª, 4ª, 6ª, 15ª, 16ª e 18ª UDEs 
estão promovendo uma campanha de arrecadação de fundos, intitulada Cestão da Mesa 
Farta. Ainda, Marília de Castro informou que o dia 5/6/80 foi designado o dia da USE, 
solicitando aos órgãos, que nesse dia, promovam atividades em suas cidades e regiões, 
visando obter fundos para a sede própria da USE. Apresentou o cartaz promocional da 
Campanha. Considerando o andamento da hora, o CDE deliberou a realização de uma 
reunião extraordinária, no dia 18/5/80, às 9 horas, neste mesmo local. Às 17 horas a 
reunião foi encerrada, proferindo a prece o representante de São José dos Campos. A 
presente foi lida e aprovada por unanimidade, e por todos os presentes assinada. 
 
 
Assinaturas 

















 

 

Ata # 177 – 17 de abril de 1980 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 177ª da reunião do Conselho Deliberativo Estadual, da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo – USE  
 
Aos 17 dias do mês de abril de 1980, às 9h30min, reuniram-se os membros do Conselho 
Deliberativo Estadual, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – USE 
na sede do Lar da Família Universal, na rua Casa do Ator, nº 311, nesta cidade de São 
Paulo, em reunião extraordinária, regularmente convocada. Verificada a existência de 
“quórum”, através das assinaturas apostas no Livro de Presenças, o sr. Nestor João Masotti, 
presidente da Diretoria Executiva, abriu a reunião proferindo uma prece e breve saudação 
aos presentes. Em seguida, foi lida pelo sr. Secretário a ata da reunião anterior que foi 
aprovada. Do expediente constou uma carta do 2º CRE – Sorocaba, comunicando a 
instalação da UNIME de Itapeva. A seguir, o sr. Presidente passou ao item seguinte da 
ordem do dia. Deliberação sobre o Regimento  Interno do Departamento de Mocidade, da 
USE. Franqueada a palavra, o 1º CRE informou que o assunto foi estudado exaustivamente 
pelo CRE e propunha a sua aprovação. O 22º CRE e o 9º CRE manifestaram-se 
concordando com a proposta do 1º CRE – Santos. O 4º CRE propôs que, antes de ser 
apreciada a proposta do 1º CRE, fosse lido o Regimento Interno submetido à apreciação 
do Conselho. Submetida à votação, a proposta do 4º CRE foi rejeitada, tendo sido o 
Regimento Interno do Departamento de Mocidade da USE aprovado pela votação de 26 
conselheiros. Em seguida, o sr. Presidente anunciou o item seguinte da ordem do dia: XVII 
Assembleia Geral Ordinária – Próxima reunião do CDE – passando a palavra ao 
companheiro Antonio Schiliró, Secretário Geral da USE, para informação e esclarecimento 
a respeito da Assembleia Geral. O Secretário Geral comunica que já havia providenciado, 
em circular já expedida a todas as sociedades unidas, as instruções a respeito do 
credenciamento dessas Sociedades, para participarem da Assembleia. Reitera, ainda, sua 
solicitação para que os órgãos da USE se empenhem junto às Sociedades para a mais rápida 
remessa dos formulários, necessários à atualização do cadastro da USE. Informa, por fim, 
que a Assembleia Geral será realizada nos dias 12 e 13 de julho próximo, na sede da USE. 
Aproveitando a oportunidade, o sr. Secretário Geral fez entrega aos CREs, UMEs, 
UNIMEs e UDEs presentes, de envelopes contendo os formulários para a atualização 
cadastral. Após o que, o sr. Presidente passou para o item seguinte da ordem do dia: 
Nomeação de uma comissão para auscultar os órgãos da USE, colher sugestões, receber e 
indicar chapas e nomes destinados a compor a Diretoria Executiva da USE a ser eleita para 
o próximo biênio. O 1º CRE propõe sejam indicados para compor a Comissão os mesmos 
companheiros que compuseram a comissão anterior: Atílio Campanini, Evany Figueira e 
Abel Glaser. A Liga Espírita propõe os nomes de Romário Motta, de Jaú e Hélio da Silva 
Marques para, também, participarem da Comissão. Submetidas à votação, venceu a 
proposta do 1°CRE, por 25 votos, ficando a comissão constituída pelos companheiros: 
Atílio Campanini, Evany Figueira e Abel Glaser. Em seguida, passou-se ao item seguinte: 
Palavras aos membros do CDE (propostas – atividades – informações), falando 
inicialmente, o representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que tece algumas 
considerações sobre a interpretação do § 3º, art. 27 do Estatuto Social, tendo sido 
esclarecido. Informou, ainda, que a Liga, conforme dispõe o Estatuto, está participando 
dos trabalhos da 3ª União Distrital Espírita. O 22º CRE – Jaú apresenta relatório sobre a 
22ª COMENOESP, que constou com 312 participantes, representando 39 mocidades 



 

 

espíritas, de 29 cidades. O 1º CRE – Santos, fala do trabalho desenvolvido naquela cidade, 
com respeito à família. Propõe que haja uniformização dos impressos dos órgãos, sugerindo 
dar destaque ao nome da USE e de seus objetivos. Após esclarecimentos a respeito, a 
proposta do CRE de Santos foi aprovada. Aparteando, o representante da UME de 
Paraguaçu Paulista sugeriu que os oradores espíritas, sempre que usassem da tribuna, 
fizessem alusão à USE e ao movimento de Unificação. O representante da 18ª UDE 
sugeriu, também, que os impressos dos Centros Espíritas contivessem a inscrição indicando 
a sua condição de sociedade unida. O sr. Presidente encaminhou as duas sugestões ao 
Departamento de Comunicações. O 20º CRE – Franca, pelo seu representante, destacou 
várias atividades que foram realizadas nos primeiros meses, dando maior enfoque à 1ª 
Semana José Marques Garcia, iniciativa da UNIME daquela cidade. O representante do 4º 
CRE comunicou a vinda de um ônibus, com quarenta pessoas daquela cidade, para 
participarem do evento realizado no Ginásio do Estádio do Pacaembu. O 7º CRE – 
Araraquara, pelo seu representante, deu conhecimento das atividades daquele CRE, 
focalizando a Jornada em homenagem a Allan Kardec de 23 a 31 de março e reunião com 
o Departamento de Orientação Doutrinária, comparecendo 6 dirigentes. O CRE de 
Piracicaba comunicou realização de palestra de Divaldo Pereira Franco, no auditório da 
Universidade Metodista, daquela cidade. Não mais havendo inscritos, passou-se ao item 
seguinte Informações da Diretoria Executiva, tendo o sr. Presidente tecido comentários 
sobre o êxito da comemoração do aniversário da Campanha “Comece pelo Começo”, 
informando aos presentes, embora sucintamente, os acontecimentos da noite de 19 de 
abril, no Pacaembu e da manhã de 20 de abril, na sede da USE. O Diretor do 
Departamento de Orientação Doutrinária avisou que a próxima reunião geral do 
Departamento será realizada em setembro. O mesmo fez o Diretor do Departamento de 
Serviço Assistencial Espírita. O Departamento de Evangelização Infantil informou do 1º 
Curso para Formação de Monitores, que se realizará em Limeira, nos dias 05/06/07 e 08 
de junho próximo. O Diretor do Departamento de Mocidade diz da necessidade de se 
apresentar, na próxima reunião do Conselho Federativo Nacional, os documentos 
organizacionais do Departamento dos quais o 11º acabava de ser aprovado pelo CDE, 
faltando, no entanto, 4 deles. Propunha que, para dinamizar essa aprovação, fosse delegado 
pelo CDE à Diretoria Executiva o poder para fazer as aprovações daqueles documentos. O 
1º CRE manifesta-se favorável à proposta, que submetida à aprovação, foi aprovada. Em 
seguida, o Diretor do Departamento do Livro colocou que aquele departamento estava 
colocando à disposição o seu estoque de livros da Codificação, para venda a preços 
razoavelmente baixos. O companheiro Antônio Schiliró prestou informações sobre a 
campanha pró indicação de Chico Xavier para o prêmio Nobel da Paz. A Comissão da Sede 
Própria comunicou o resultado da campanha do Cestão da Mesa Farta: quase R$ 
600.000,00. Exibiu, também, um cartaz que foi entregue aos presentes, sobre as festividades 
do 33º aniversário da USE. Em seguida, o sr. Presidente aborda o assunto a que a USE vem 
dando atenção, ou seja, a família, convocando o companheiro Paulo Roberto Pereira da 
Costa para dar conhecimento do que a DE tem feito a respeito. O companheiro Paulo 
Roberto comunicou que foi constituído um grupo de trabalho para estudar, propor e 
organizar uma campanha dirigida à família. Informou que o trabalho ainda se encontra em 
fase preliminar, mas que já se traçaram os objetivos da campanha:1) oferecer subsídios aos 
pais e responsáveis pela família espírita para que tenham plena convicção da validade de 
intensificar, no Lar, a orientação moral espírita às crianças e aos jovens; 2) conscientizar os 
dirigentes de Centros Espíritas e os trabalhadores no campo da mocidade e da 
evangelização infantil, quanto à necessidade de iniciarem ou aprimorarem essas atividades 



 

 

à luz da Doutrina Espírita; 3) despertar o interesse de novos colaboradores para a tarefa de 
orientação moral espírita às crianças e aos jovens, visando reforçar a equipe de trabalho da 
casa espírita. Em seguida, o sr. Presidente submeteu à aprovação do Conselho o novo 
modelo da Carta de União, em substituição ao modelo antigo, denominado carta de 
unificação. O novo modelo, mais simples, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o 
sr. Presidente, proferindo breve saudação, encerrou a reunião, pedindo à confrade Nair 
Diegues para proferir a prece de encerramento. 
 
Assinaturas 
 

























 

 

Ata # 178 – 13 de julho de 1980 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos treze dias do mês de julho de hum mil novecentos e oitenta, às 10,00 hs, na sede do 
Instituto Espírita de Educação, à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, nesta 
Capital, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo com a presença dos membros do Conselho conforme 
assinaturas das folhas de presença. Após um minuto de silencio para vibração inicial o sr. 
Presidente da mesa Abel Glaser deu por iniciada a reunião esclarecendo ao plenário que 
todos os membros do CDE terão direito a uso da palavra, porém somente o representante 
efetivo terá direito a voto. A seguir consultou a Secretaria quanto a existência de 
correspondência, e como a Secretaria nada tivesse a apresentar, indicou o sr. Attílio 
Campanini para que atendendo o assunto da ordem do dia da Assembleia Geral procedesse 
à leitura do relatório da Comissão indicada pelo CDE, para, nos termos do parágrafo único 
do Art. 22 dos Estatutos da USE, colher sugestões e indicar nomes para compor a chapa 
ou indicações de candidatos à Diretoria Executiva da USE a ser eleita nesta reunião. Após 
a leitura do relatório a comissão deu conhecimento da chapa proposta a saber para 
Presidente, Nestor João Masotti; 1º Vice Presidente, Paulo Roberto Pereira da Costa, 2º 
Vice Presidente, dr. Flávio Pereira do Valle; Secretário Geral, Antonio Schiliró; 1º 
Secretário, Abel Glaser; 2º Secretário, Milton Felipeli; 3º Secretário, Marcos Miguel da 
Silva; 1º Tesoureiro Hélio da Silva Marques; 2º Tesoureiro, Rubens Policastro Meira; 
Diretor de Patrimônio, Carlos Cirne. O relator da Comissão atendendo solicitação do sr. 
Presidente respondeu a todas as perguntas prestando todos os esclarecimentos solicitados. 
Manifestaram sobre o assunto os companheiros Messias Antonio de Oliveira, Marília de 
Castro, Romário de Araújo Neto, Evany Figueira, Felipe Gimenez Garcia, Moacyr de 
Queiroz Magalhães, Nelson Martins Vicente e Agostinho Andreoletti. O sr. Milton 
Tedesco, das UME de Santo André, propôs a suspensão da reunião para que se pudesse 
apresentar algumas alterações à chapa apresentada pela Comissão cuja proposição posta em 
votação pela mesa diretora não foi aprovada pela maioria. A seguir o sr. Presidente 
consultou o plenário sobre a forma de votação, tendo sido decidido pela maioria pelo 
critério de aclamação. A seguir por aclamação geral eleita a chapa apresentada pela 
comissão, na íntegra a saber: Presidente, Nestor Joao Masotti; 1º Vice-Presidente, Paulo 
Roberto Pereira da Costa; 2º Vice-Presidente, dr. Flávio Pereira do Valle; Secretário Geral, 
Antônio Schiliró; 1º Secretário, Abel Glazer; 2º Secretário, Milton Felipeli; 3º Secretário, 
Marcos Miguel da Silva; 1º Tesoureiro, Hélio da Silva Marques; 2º Tesoureiro, Rubens 
Policastro Meira; Diretor de Patrimônio, Carlos Cirne. De acordo com os estatutos a mesa 
diretora declara eleita e empossada a nova Diretoria Executiva com mandato para o período 
julho 1980 a julho de 1982. A pedido do sr. Presidente, manifestou o sr. Nestor João 
Masotti, reeleito para o cargo de Presidente agradecendo o plenário pela eleição da 
Diretoria ora empossada em seu nome e dos demais companheiros enfatizando que tudo 
fará no sentido de corresponder na íntegra a confiança a si depositada. Agradeceu a 
colaboração recebida por todos na desincumbência do mandato findo sob sua Presidência. 
Retificamos os seguintes nomes citados a saber: Romário de Araújo Melo, Moacyr Queiroz 
Magalhães, Marcos Antônio da Silva e Nelson Tedesco. Para fim de registro transcrevemos 
em caráter de retificação os nomes da Diretoria Executiva: Presidente, Nestor João Masotti; 
1º Vice-Presidente, Paulo Roberto Pereira da Costa; 2º Vice-Presidente, dr. Flávio Pereira 
do Valle; Secretário Geral, Antonio Schiliró; 1º Secretário, Abel Glaser; 2º Secretário, 
Milton Felipeli; 3º Secretário, Marcos Miguel da Silva; 1º Tesoureiro, Helio da Silva 



 

 

Marques; 2º Tesoureiro, Rubens Policastro Meira; Diretor de Patrimônio, Carlos da Costa 
Cirne. Nada mais havendo a constar o sr. Presidente deu como encerrada a reunião 
pedindo a mim, Secretário, para que lavrasse a presente ata que foi assinada por todos os 
presentes. 
 
2º Secretário, Pedro Geraldo da Silva. 
 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata # 179 – 14 de setembro de 1980 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos quatorze dias do mês de setembro de hum mil novecentos e oitenta, às 09:30 hrs, na 
sede do Lar da Família Universal, à Rua Casa do Ator nº 311, reuniram-se os membros do 
CDE da USE em reunião ordinária tendo os presentes assinado o respectivo livro de 
presença. Após saudar os presentes, o sr. Presidente, Nestor João Masotti, proferiu a prece 
inicial dos trabalhos. Foi lida e aprovada a ata da 177ª reunião do CDE, realizada em 17-
04-80. Expediente: 1) da UME de Itapeva, justificando a ausência de seu representante a 
esta reunião; 2) das UNIMEs de São José do Rio Preto e Lins, credenciando para representá-
las nesta reunião, respectivamente, os confrades Ilaírio Aparecido Augusto Pereira e 
Sebastião Ramos Pereira; 3) do Instituto Espírita de Educação, UDE 2ª Zona e UDE 16ª 
Zona, indicando novos representantes junto ao CDE, nos termos do Art. 20 dos estatutos 
sócias da USE, a saber: a) Instituto Espírita de Educação: Éder Fávaro e Elzay Luiz Apollo; 
UDE 2ª Zona: Suplente Nancy Puhlmann Di Girolamo e Milton Gonçalves; UDE 16ª 
Zona: Efetivo Rubens de Souza e Suplente Elta Alves Costa e Orlando Francisco. Todos 
foram devidamente empossados; 4) do confrade Carlos Costa Cirne solicitando exoneração 
em caráter irrevogável, do cargo de Diretor de Patrimônio da Diretoria Executiva da USE, 
justificando sobrecarga de tarefas, e propondo o nome do confrade Éder Fávaro para o 
referido cargo. O sr. Presidente submeteu a proposta ao plenário que aprovou, por 
unanimidade, o nome do confrade Éder Fávaro para preencher o cargo vago de Diretor de 
Patrimônio da Diretoria Executiva da USE; Tesouraria: o 1º Tesoureiro, confrade Helio da 
Silva Marques, prestou informações sobre a situação econômica – financeira da USE, 
esclarecendo que a mesma teve um pequeno alento, mas ainda não está boa, porque a 
Diretoria Executiva da USE não tem cobrado os seus devedores, o que passará a ser feito. 
Forneceu dados, relativos à despesa, disponibilidade e realizáveis, detalhando situações 
inclusive do depósito em Caderneta de Poupança, tudo conforme consta no respectivo 
balancete. A 18ª UDE solicita que nas próximas reuniões do CDE seja feita entrega aos 
conselheiros de uma cópia xerografada do resumo do balancete, para melhor 
acompanhamento. A UME de São Vicente solicitou, para as próximas reuniões 
detalhamento no CDE, da situação devedora de cada Órgão. Departamentos: O sr. 
Presidente informou os nomes indicados para compor as Comissões Diretoras dos 
Departamentos da Diretoria Executiva da USE na atual gestão, a saber: 1) de Orientação 
Doutrinária: Rubens Policastro Meira, Éder Fávaro e Nilson Francisco; 2) de Evangelização 
Infantil: Elaine Curti Ramazzini, Plínio Paulo Leiva de Lucca e Carolina Flor da Luz 
Mattos; 3) de Serviço Assistencial Espirita: Odair Cretela de Oliveira, Mario da Costa 
Barbosa e Maria Apparecida Valente; 4) de Comunicações: Mehry Seba; 5) de Orientação 
Administrativa e Jurídica: dr. Flávio Pereira do Valle; 6) de Relações Públicas: Murillo 
Rodrigues Alves; 7) de Arte: Marília de Castro; 8) do Livro: Alfredo Roberto Netto; 9)de 
Finanças: Helio da Silva Marques; 10) Assessoria de Organização e Planejamento: Paulo 
Roberto da Costa Pereira. O sr. Presidente informou ainda que: 1) Abel Glaser continuará 
respondendo pelo Departamento de Mocidade até ser definida a sua constituição para esta 
Gestão; 2) o Departamento de Educação Espírita ficará provisoriamente inativo, 
aguardando melhor oportunidade para definição dos caminhos do próprio Departamento. 
Fizeram uso da palavra os titulares dos seguintes Departamentos: de Orientação 
Doutrinária, dizendo que o trabalho do Departamento será feito com base nas sugestões 
dadas pelos Órgãos de Unificação, e, principalmente, pelas Casas Espíritas; e falando da 
continuidade ao trabalho que vinha sendo feito com relação ao Livro “Atividades 



 

 

Doutrinárias”. 2) de Evangelização Infantil: agradecendo a indicação, de seu nome, diz que 
envidará esforços para, junto com a comissão, dinamizar a evangelização à criança no 
Estado de São Paulo, e que pretende, até o fim deste ano, desenvolver o trabalho já 
programado; informa estar em andamento uma avaliação estadual da USE no campo da 
Evangelização Infantil, e também um plano de trabalho para o biênio que se inicia. 3) de 
Serviço Assistencial Espírita: diz que o Departamento se propõe a continuar a luta encetada 
em períodos anteriores; diz da dificuldade de os Órgãos de Unificação se organizarem em 
termos de Serviço Assistencial Espírita e darem a efetiva contribuição e dinamização a esse 
setor; fala do trabalho de caridade dos Centros Espíritas e dos Órgãos de Unificação através 
de todos os setores, mas da necessidade de organizar o esforço comum para consolidá-lo; 
diz da atividade de ssistência religiosa aos reeducandos das penitenciárias, e que o confrade 
Gilberti Ayelo está substituindo o confrade Jácome que se transferiu para outro Estado; 
informa que, com a colaboração do 29º CRE, iniciou cadastramento das atividades 
assistenciais das sociedades que constituem a USE; diz que o Departamento pretende, a 
partir de um documento, centralizar a programação e que todos deverão receber uma cópia 
do trabalho “Serviço Assistencial no Centro Espirita” para apreciarem e enviarem 
sugestões, com vistas à aprovação final; solicita, finalmente, dos órgãos, informação de 
nomes de confrades com atividade junto às Penitenciárias presentemente. 4) de 
Comunicações: Agradece a confiança depositada em seu nome e diz que o Departamento 
está dando continuidade aos assuntos pendentes; informa de reunião a ser realizada no dia 
04/10/80, em horário e local a serem confirmados por carta, objetivando: a) estruturação 
do Departamento em 4 áreas (editorial, promoção, audiovisual e 
pesquisas/cursos/treinamentos); b) pré-avaliação do jornal Unificação, com o seguinte 
enfoque: “O jornal está atendendo às necessidades da USE? é possível apontar 10 principais 
pontos fracos no jornal? O que deve ser mantido?”, enfatiza a colaboração do 20º CRE para 
essa avaliação; Milton Felipeli lembra que os Órgãos da USE impossibilitados de 
comparecerem á reunião poderão escrever enviando sugestões que enriqueçam os dados 
dessa avaliação. Informa estar em andamento estudo para a padronização dos impressos da 
USE e que providenciará o mais rápido possível junto à DE, para posterior envio aos 
Órgãos. 5) de  Orientação Administrativa e Jurídica; informa que a partir de outubro estará 
preparando um Encontro na Capital, através do 29º CRE, levando o conhecimento da 
administração do Centro Espírita, o que no próximo ano voltará ao interior do Estado, 
podendo os Órgãos fazerem solicitações de datas a partir de fevereiro; informa que esse 
trabalho é feito com base na “Carta aos Centros Espíritas”, que hoje completa 5 anos de 
existência. 6) de Artes: esclarece as finalidades do Departamento (divulgar o Espiritismo 
através da Arte e incentivar a outros – pessoas e órgãos – que o façam); diz estarem em 
tramitação na área da DE, planos para essa realização; fala do concurso de dramaturgia, 
poesia, com vistas a reunir material para atender solicitações; diz de um plano de Encontros 
de Áreas Específicas (corais, dramaturgia, pintura etc.) possibilitando aos artistas se 
engajarem no movimento espírita. Incentiva os órgãos a criarem Departamento de Artes 
em suas organizações, para coordenarem a área global. 7) do Livro: discorre sobre os 
objetivos do Departamento a curto prazo e do seu entrosamento com os Departamentos 
de Comunicação e de Arte; que devemos pensar na USE como elemento capaz de fornecer 
o livro espírita para todo o Estado; fala da formação de uma biblioteca; e da disposição do 
Departamento em auxiliar a divulgação do livro espírita nas regiões, para apresentação às 
populações locais. Concluída a palavra dos titulares departamentais, o representante da 18ª 
UDE diz que os Diretores apresentados pela DE satisfazem a expectativa em termos de 
pessoas, mas argumenta que das 12 equipes, 4 são dirigidas por membros da própria DE, 



 

 

tendendo a causar distorção no desenvolvimento dos trabalhos por representarem 4 
elementos a menos a participarem da DE e do trabalho da equipe. Alerta para o problema 
de sobrecarga dos elementos de desincumbência das duplas atividades. A 14ª UDE cobra 
que sejam convocadas todos os órgãos do CDE para as reuniões gerais dos Departamentos 
nos termos do estatuto da USE. Campanha Pró Sede Própria da USE: Marilia de Castro 
faz uso da palavra, informando sobre o sucesso que vem alcançando a “Campanha da 
Folhinha Espírita”; diz do desejo da Comissão de levar a efeito outra atividade em prol da 
sede própria da USE; lembra a “Campanha do Dia da USE”, citando que alguns órgãos já 
estão realizando atividade em favor da arrecadação de fundos para a sede própria da USE; 
Milton Felipelli diz que a Comissão vem se ressentindo de uma maior colaboração dos 
Órgãos do interior na “Campanha do Dia da USE”. O representante de São José dos 
Campos diz das dificuldades encontradas à receptividade desta Campanha na Região do 4º 
CRE; Objetivos fixados para a atual Gestão da USE: Paulo Roberto Pereira da Costa tece 
considerações sobre os trabalhos que vem sendo realizados pela Assessoria de Organização 
e Planejamento, informa sobre o organograma funcional estabelecido pela Diretoria 
Executiva da USE para a atual gestão e nomes indicados para coordenarem as atividades 
das respectivas áreas (Área Econômico – Financeira: Helio da Silva Marques; Área 
Administrativa: Antonio Schiliró; Área Doutrinária: Nestor João Masotti; Área 
Promocional: Flávio Pereira do Valle; Área Organizacional: Paulo Roberto Pereira da 
Costa); e, finalmente, apresenta proposta da DE da USE, referente aos objetivos (Geral e 
Específicos) fixados para a atual gestão da USE. O CDE aprovou a proposta, cujos termos 
na íntegra, são: “Objetivos (e Metas) da DE da USE para a atual Gestão. Objetivos: Geral: 
Colocar a Doutrina Espírita ao alcance e a serviço de todos, principalmente da massa, do 
povo, do homem social e intelectualmente mais simples. (Kardec para o povo); Específicos: 
1) dinamizar as atividades de unificação do movimento espírita e de união dos espiritas, 
oferecendo um maior apoio ao Centro Espírita; 2) promover uma maior confraternização 
da família espírita paulista, através de reunião, encontros e conclaves (União e Trabalho). 
Campanha de Integração da Família: O CDE aprovou a realização da “Campanha para a 
Integração da Família”, que foi proposta ao plenário pela DE e apresentada pelo confrade 
Paulo Roberto; a campanha terá como slogan “A Melhor Escola ainda é o Lar” e visa criar 
um processo de orientação à família, para que ela crie seus anticorpos com vistas a 
minimizar seus problemas, face a pressão que sofre, por uma série de fatores, levando 
muitos lares à desintegração. O lançamento da Campanha será na reunião do CE de 
dezembro próximo; em termos de lançamento piloto com ação até abril de 1981. No dia 
18/4/81 haverá uma confraternização em São Paulo com a presença de Divaldo Pereira 
Franco, com o lançamento oficial da Campanha para todo o Estado e sua ocupação prática. 
A Campanha abordará temas doutrinários e temas da atualidade, à luz da Doutrina 
Espírita. Das 13:30 às 14:30 houve intervalo para almoço. Novamente reunido em plenário, 
o CDE aprovou proposta do 29º CRE criando a 21ª União Distrital Espírita da Capital.  
O Secretário Geral Antonio Schiliró enfatiza a necessidade de retorno dos formulários 
cadastrais remetidos às Sociedades Unidas e aos Órgãos da USE. A Secretaria da Comissão 
Estadual Pró Indicação de Francisco Candido Xavier ao Prêmio Nobel da Paz, também na 
pessoa do confrade Antonio Schiliró, procede a distribuição de Material da Campanha e 
solicita o retorno das listas, devidamente subscritas. Palavra Livre: a representação da 4ª 
UDE informa sobre a realização de Seminário de Educação Espírita e providências tomadas 
para uma reciclagem com vistas a maior aprofundamento do estudo do tema; a 
representação da 18ª UDE solicita que a DE, pelo seu Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica, contate o IBGE, deixando claro que Espiritismo é Espiritismo e 



 

 

que Umbanda é Umbanda, com vistas aos próximos censos. Aprovada a data de 14/12/80 
para a próxima reunião do CDE, a partir das 09:00 horas. Às 15:15 hrs. o sr. Presidente 
deu a reunião por encerrada. Para constar lavrei a presente que será aprovada e assinada na 
forma regulamentar. 
 
 
 
Assinaturas 

































 

 

Ata # 180 – 14 de dezembro de 1980 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 14 dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e oitenta,  às 9:35 hrs, na sede da 
USE, à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 695, reuniram-se os membros do CDE da 
USE, em reunião ordinária, tendo os presentes assinado o respectivo Livro de Presença . 
Após saudar os presentes, o senhor presidente, Nestor João Masotti, proferiu a prece inicial 
dos trabalhos. Foi lida e aprovada a ata da 179ª reunião do CDE , com as seguintes ressalvas: 
1ª Paulo Roberto Pereira da Costa é o nome correto do 1º Vice-Presidente, 2ª a 14ª UDE 
solicitou à Tesouraria que elabore o orçamento da USE à presente gestão. Expediente: 1) 
da 9ª UDE, comunicando novos representantes junto ao CDE: efetivo Felipe Gimenez 
Garcia, suplente, Paulo Rezende e Ana Gaspar; 2) da 16ª UDE, comunicando novos 
representantes junto ao CDE: efetivo Carlos C. Cirne , suplentes, Rubens de Souza e Elta 
Alves Costa; 3) do 25º CRE: relatório de atividades, organogramas, trabalho de visita aos 
Centros Espiritas. 4) da 4ª UDE, cartão de Natal; 4) a Secretaria Geral enfatizou a 
necessidade de retorno dos formulários cadastrais remetidos às Sociedades Unidas e aos 
órgãos da USE; 5) a Secretaria da Comissão Estadual Pró Indicação de Francisco Cândido 
Xavier ao Prêmio Nobel da Paz informou que dia 10/12/1980 encerrou-se o prazo para o 
envio das listas subscritas. Reeducandos: o confrade Gilberto Ayelo presta informações do 
trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos reeducandos nas penitenciárias: 1) houve 
grande evolução no trabalho; 2) muitos já saíram e reconstruíram os seus lares;3) há 
reeducandos que fazem explanações e que ajudam nos passes; 4) diz da circular-roteiro 
distribuída às casas penais; informa da reunião do próximo dia 18/12/80 às 9:00hs no 
Centro Espírita União. Campanha Integração da Família: procedeu-se ao seu lançamento 
piloto no CDE, do qual destacamos: 1) pronunciamento do confrade Paulo Roberto 
Pereira da Costa que, com base no Cronograma de Projetos, procedeu a uma retrospectiva 
dos trabalhos já realizados e enumeração de tarefas a serem desenvolvidas, dentre as quais 
destacamos: colaboração dos oradores e escritores espíritas na divulgação dos temas, 
preparação dos divulgadores, preparação de material para a edição de um opúsculo, 
lançamento oficial para todo o estado em 25/04/81; 2) palavra do confrade Merhy Seba, 
fazendo a apresentação do Cartaz (layout) e do Folheto da campanha, e solicitando: a) o 
envio de artigos com os temas da campanha para o “Unificação”; b) a utilização dos 
Programas Radiofônicos e dos Jornais Espíritas na divulgação desta campanha; 3) pelo 
confrade Murillo Rodrigues Alves , projeção do audiovisual da campanha, e solicitação de 
envio de relação de jornais e boletins espíritas que circulam em nosso estado, bem como 
de programadores de rádios de programas espíritas, para remessa de notícias da campanha, 
como multiplicadores da mesma . 4) Sugestões dos Órgãos: Taubaté: que os Órgãos da USE 
façam lançamentos solenes da Campanha em suas regiões após o lançamento oficial de 
25/04/81; Franca: que os órgão da USE autofinanciem cópias do audiovisual (contatos 
com o Murillo); 5) Proposta: de Campinas: que os Órgãos da USE se cotizem para cobrir 
as despesas com a impressão dos folhetos e dos cartazes. 6) Deliberação: que cada órgão 
faça o pedido da sua quota de folhetos de cartazes, até 20/01/81, remetendo cheque 
correspondente ao valor (folhetos = Cr$ 6,00 e cartazes Cr$ 40,00). Comissão da Sede 
Própria: o confrade Carlos Cirne informa que cerca de Cr$ 800.000,00 foram arrecadados 
até agora, e que há cerca de Cr$ 500.000,00 para serem recebidos da colocação da Folhinha 
“Bom Dia Vida!”, solicitando o empenho dos órgãos na remessa do numerário. Fala da 
“Campanha dos 500” que está sendo estruturada e que visará obter 500 colaboradores a 
Cr$ 1.000,00 – Cr$ 500,00 e Cr$ 200,00 durante 12 meses. Esclarece que a campanha 



 

 

abrangerá pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos Centros Espiritas, e que seu 
lançamento está previsto para a segunda quinzena de janeiro. A 14ª UDE informou que 
tem 3 atividades programadas em favor de sede própria da USE . Tesouraria: o confrade 
Helio da Silva Marques distribui balancete levantado em 29/11/80 informando a situação 
econômico-financeira da USE, inclusive compromissos dos órgãos. Esclareceu que a USE 
não tem dívidas no momento, mas está sem condições de quaisquer financiamentos. Diz 
que a “Campanha dos 500” virá dar à DE o respaldo necessário. Serão 500 colaboradores 
em cada categoria estimando Cr$ 800.000,00 mensais com 50% para a DE até um teto de 
Cr$ 100.000,00. Esclarece que o “Quadro de Mantenedores” da USE que é inócuo, não 
compensando o trabalho, ficará congelado sendo substituída pela “Campanha Dos 500”. 
Tece considerações sobre o novo sistema de cobrança do jornal Unificação. Finalmente, 
solicita que sejam enviados à Tesouraria todos os comprovantes de despesa, mesmo que 
cobertos como donativos, com vista à elaboração de um “plano orçamentário”. O sr. 
Presidente presta ao conselho as seguintes informações: 1) Constituição da Comissão 
Diretora do Depto de Educação Espírita: profª Elísia Moreira, Elza Conte e Elaine Curti 
Ramazzini; 2) idem do Departamento de Mocidade: Marcos Miguel da Silva, Ricardo 
Rodrigues Bonano, Nair Aparecida Souza, Divanir Manto Garcia e César Antônio Ortiz; 
3) Éder Fávaro assume a direção do Deptº de Orientação Doutrinária; 4) Rubens Policastro 
Meira assume a Assessoria de Organização e Planejamento; 5) Flávio Ferreira do Valle 
assume a coordenação da Área Organizacional; 6) Paulo Roberto Pereira da Costa assume 
a coordenação da Área Promocional. Departamentos: 1) Comunicações: o confrade Merhy 
Seba distribui material de incentivo e orientação à criação do Departamento de 
Comunicações em todos os órgãos da USE, convocando-os para a primeira Reunião Geral, 
dia 7/3/81, às 15 hs na sede da USE. Faz um relato das reuniões realizadas no dia 4/10, 
8/11 e 6/12 para avaliar o jornal Unificação, oportunidade em que foram colhidas várias 
críticas e sugestões. Diz da constituição do Conselho Editorial, com a finalidade de planejar 
a pauta editorial do jornal, e formado por Paulo Roberto Pereira da Costa, Murillo 
Rodrigues Alves, Éder Fávaro, Merhy Seba e Abel Glaser. Quanto à Comissão de Redação 
diz que foram lembrados os nomes de Elza Conte e Lívia Martins e que mais 3 nomes estão 
sendo consultados. Permanece o Corpo de Colaboradores, com a participação de Helio 
Rossi, Nancy Puhlmann, José Carlos Pereira e outros. Com isto, pretende dar nova vida ao 
jornal, que circulará novamente a partir de janeiro/ 81. Solicita aos órgãos para que enviem 
notícias de suas realizações. Finalmente, distribui modelo de configuração gráfica para 
impressão de material de expediente dos Órgãos da USE. 2) Relações Públicas:  o confrade 
Murillo Rodrigues Alves convida os membros do CDE, e respectivas famílias, para 
participarem da Confraternização de encerramento das atividades deste ano da DE e seus 
departamentos, dia 15/12 às 20 hs na sede da USE, ocasião em que será projetado um 
filme espírita. 3) Serviço Assistencial Espírita: o confrade Odair Cretela de Oliveira renova 
apelo no sentido de que os Órgãos  façam funcionar este Deptº informando o nome do 
Diretor. Convoca todos para a Reunião Geral de 7/3/81 às 15 hs na sede da USE. Solicita 
sejam criadas comissões para avaliar o material distribuído, enviando sugestão a respeito. 
4) Livro: o confrade Alfredo Roberto Netto fala dos livros que a USE já vem colocando à 
disposição de todos, e do pensamento de ampliar a distribuição do Livro Espírita. Diz do 
Boletim Informativo que está sendo elaborado. Informa dos esforços que estão sendo 
envidados com vistas a realizar a I Feira Estadual do Livro Espírita, possivelmente de 18 a 
25/4/81, na Galeria Prestes Maia. Informa do pensamento de instituir uma Campanha 
que promova o Livro Espírita junto ao Dirigente Espírita. Diz de providências tomadas 
com relação à Biblioteca da USE e de documento sobre “Modelo de Biblioteca” a ser 



 

 

oferecido às casas espíritas. Incentiva a todos para criarem este Deptº em seus órgãos e 
convoca-os para a reunião geral nas vésperas do CDE. Divisão Territorial e Administrativa 
da USE: após pronunciamento de Taubaté, S. J. dos Campos , Santos e 18ª UDE, o CDE 
deliberou, por 26 votos contra 8, aprovar hoje o documento base enviado aos órgãos, com 
as sugestões colhidas na reunião de 13/12/81, abrangendo por ora as UMEs e UNIMEs e 
deixando os CRES para a etapa posterior. Sem prejuízo de que seja  atualizada sempre que 
o desenvolvimento dos trabalhos assim o exigir, ficou desta forma estruturada a nova 
divisão territorial da USE: 
 
1) Adamantina: Adamantina, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, 
Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, 
Oswaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Parapuã, Pauliceia, Rinópolis, Sagres, 
Salmourão, Santa Mercedes, São João do Pau D’Alho, Tupi Paulista; 
 
2) Americana: Americana, Nova Odessa; 
 
3) Amparo: Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra Negra; 
 
4) Andradina: Andradina, Guaraçaí, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova 
Independência; 
 
5) Araçatuba: Araçatuba, Auriflama, Bilac, Buritama, Curvados, Floreal, Gabriel Monteiro, 
Gastão Vidigal, General Salgado, Glicério, Guzolândia, Magda, Piacatu, Turiuba; 
 
6) Araraquara: Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Borborema, 
Ibitinga, Itápolis, Nova Europa, Rincão, Santa Lúcia, Tabatinga; 
 
7) Araras: Araras, Conchal; 
 
8) Assis: Assis, Campos Nova Paulista, Cândido Mota, Cruzália, Florínea, Ibirarema, 
Maracaí, Palmital, Platina; 
 
9) Barretos: Barretos, Colina, Colômbia, Guaíra, Jaborandi; 
 
10) Bauru: Agudos, Arealva, Avaí, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis 
Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Pederneiras, Piratininga, Ubirajara; 
 
11) Bebedouro: Bebedouro, Monte Azul Paulista, Terra Roxa, Viraleuro; 
 
12) Birigui: Birigui; 
 
13) Botucatu: Águas De Santa Bárbara, Anhembi, Arandu, Areiópolis, Avaré, Bofete, 
Botucatu, Cerqueira César, Conchas, Coronel Macedo,Itaí , Itatinga, Paranapanema, 
Pardinho, Porangaba, São Manuel, Taquarituba; 
 
14) Caçapava: Caçapava; 
 
15) Cachoeira Paulista: Cachoeira Paulista, Piquete, Silveiras; 



 

 

 
16) Campinas: Artur Nogueira, Campinas, Capivari, Cosmópolis, Elias Fausto, Indaiatuba, 
Jaguariúna, Mombuca, Montemor, Paulínia, Pedreira, Rafard, Santo Antônio da Posse, 
Sumaré, Valinhos, Vinhedo; 
 
17) Catanduva: Ariranha, Cajobi, Catanduva, Catiguá, Irapoã, Itajobi, Novo Horizonte, 
Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Severínia, Tabapuã, Urupês; 
 
18) Cruzeiro: Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro; 
 
19) Espírito Santo do Pinhal: Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim; 
 
20) Fernandópolis: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Estrela D'oeste, 
Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, 
Pedranópolis, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, São João das Duas Pontes, Turmalina, 
Valentim Gentil, Votuporanga; 
 
21) Franca: Altinópolis, Batatais, Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Patrocínio Paulista, 
Restinga, Ribeirão Corrente, Santo Antônio da Alegria, São José da Bela Vista; 
 
22) Garça: Álvaro de Carvalho, Garça, Gália; 
 
23) Guararapes: Bento de Abreu, Lavínia, Guararapes, Rubiácea, Valparaíso; 
 
24) Guarulhos: Arujá, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mairiporã, Santa Isabel; 
 
26) Ilha Solteira: Castilho, Itapura, Pereira Barreto, Sud Mennuci; 
 
27) Itapira: Águas de Lindóia, Itapira, Lindóia, Socorro; 
 
28) Itu: Cabreúva, Itu, Salto; 
 
29) Jaboticabal: Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pirangi, Pitangueiras, Taiaçu, Taiúva, 
Vista Alegre do Alto; 
 
30) Jacareí: Igaratá, Jacareí, Santa Branca; 
 
31) Jales: Aparecida d’Oeste, Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, Palmeira d’Oeste, 
Paranapurã, Rubínea, Santa Albertina, Santa Clara d'oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita 
d'Oeste, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Três Fronteiras, Urânia; 
 
32) Jaú: Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Baracéia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, 
Itaju, Itapí, Jaú, Mineiros do Tietê, Torrinha; 
 
33) Jundiaí: Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, 
Itatiba, Itupeva, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra 
Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Várzea Paulista; 



 

 

 
34) Leme: Leme, Santa Cruz da Conceição; 
 
35) Limeira: Cordeirópolis, Limeira; 
 
36) Lins: Capelânia, Getulina, Guaiçara, Guaimbé, Guarantã, Lins, Pongaí, Promissão, 
Sabino; 
 
37) Lorena: Lorena; 
 
38) Marília: Alvinlândia, Echaporã, Júlio Mesquita, Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, 
Oscar Bressani, Vera Cruz; 
 
39) Matão: Dobrada, Matão, Santa Ernestina; 
 
40) Mogi das Cruzes : Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes, 
Poá, Salesópolis, Suzano; 
 
40) Mogi Mirim: Mogi Guaçu, Mogi Mirim; 
 
42) Osasco: Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu Itapecerica da 
Serra, Itapeva, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, 
Taboão da Serra; 
 
43) Ourinhos: Bernardino de Campos, Fartura, Ipauçu, Manduri, Óleo, Ourinhos, Piraju, 
Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo , Sarutaia, 
Taguaí, Tejupá, Timburi, Xavantes; 
 
44) Paraguaçu Paulista: Borá, Lutécia, Paraguaçu Paulista, Quatá; 
 
45) Pedregulho: Jeriquara, Pedregulho, Rifaina; 
 
46) Pindamonhangaba: Pindamonhangaba; 
 
47) Piracicaba: Águas de São Pedro, Charqueada, Iracemápolis, Piracicaba, Rio das Pedras, 
Santa Bárbara d'Oeste, Santa Maria da Serra, São Pedro; 
 
48) Piraçununga: Piraçununga, Porto Ferreira; 
 
49) Pirajuí: Balbinos, Pirajuí, Presidente Alves, Reginópolis, Uru; 
 
50) Pompéia: Pompéia, Quintana; 
 
51) Presidente Epitácio: Caricá, Presidente Epitácio; 
 
52) Presidente Prudente: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas,  Caiabu, Estrela 
do Norte, Indiana, Martinópolis, Narandiba, Pirapozinho, Presidente Prudente, Regente 
Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba, Tarabai; 



 

 

 
53) Presidente Wenceslau: Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Piquerobi, 
Presidente Wenceslau, Teodoro Sampaio; 
 
54) Rancharia: Iepê, João Ramalho, Rancharia; 
 
55) Registro: Cananéia, Eldorado, Iguape, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, 
Registro, Sete Barras; 
 
56) Ribeirão Preto: Barrinha, Brodosque, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, 
Dumont, Jardinópolis, Luiz Antonio, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Rita do 
Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrano, Sertãozinho; 
 
57) Rio Claro: Analândia, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Rio Claro, Santa Gertrudes; 
 
58) Santa Anastácia: Presidente Bernardes, Santa Nastácia; 
 
59) Santo André: Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André; 
 
60) Santos: Cubatão, Guarujá, Santos; 
 
61) São Bernardo Do Campo: Diadema, São Bernardo do Campo; 
 
62) São Caetano Do Sul: São Caetano do Sul; 63) São Carlos: Descalvado, Dourado, Ibaté 
Ribeirão Bonito, São Carlos; 
 
64) São João Da Boa Vista: Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Divinolândia, São João da 
Boa Vista, São Sebastião Da Gravura, Tapiratiba, Vargem Grande do Sul; 
 
65) São Joaquim da Barra: Aramina, Buritizal, Guará, Igarapova, Ipiã, Ituverava, 
Miguelepolis, Morro Agudo, Muporanga, Orlândia, Sales de Oliveira, São Joaquim da 
Barra; 
 
66) São José dos Campos: Campos do Jordão, Caraguatatuba, Ilha Bela, Jambeiro, 
Monteiro Lobato, Paraibuna, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José 
dos Campos, São Sebastião; 
 
67) São José do Rio Preto: Adolfo, Altair, Bady Bassit, Bálsamo, Cedral, Cosmorama, 
Guapiaçu, Guaraci, Ibirá, Icem, Jaci, José Bonifácio, Macaubal, Mendonça, Mirassol, 
Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Nova Paulista, Nhandiara, Niporã, Nova 
Aliança, Nova Granada, Nova Luzitana, Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo 
de Faria, Planalto, Poloni, Potirandaba, São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, 
Tarrabi, Uchoa, União Paulista; 
 
68) São Roque: Ibiuna, Mairinque, São Roque; 
 
65) São Vicente: Itanhaém, Itariri, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande, 
São Vicente; 



 

 

 
70) Sorocaba: Angatuba, Apiaí, Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do Turvo, 
Buri, Capão Bonito, Capela do Alto, Guapiara, Guareí, Iperó, Iporanga, Itaberá, 
Itapetininga, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Piedade, Pilar do Sul, Ribeira, Ribeirão Branco, 
Riversul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Votorantim; 
 
71) Taquaritinga: Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Taquaritinga; 
 
72) Taubaté: Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, 
Tremembé, Ubatuba; 
 
78) Tupã: Bastos, Herculândia, Jacuí, Queiros, Tupã; 
 
74 – 75 – 76 (observar “Em Tempo” no final desta ata). 
 
Regimentos e Estatuto: Com relação ao regimento de UME/UNIME/CDE, Regimento de 
CRE e estatuto de UME/UNIME/UDE, o CDE resolveu conceder prazo de 90 dias para 
os órgãos da USE estudarem a matéria e se pronunciarem a respeito , devendo-se incluir o 
assunto na pauta da próxima reunião do CDE. Palavra Livre: 1) Araraquara: o confrade 
Celestino Boschilho manifesta a sua estranheza pelo fato de a FEESP, a Aliança Espírita 
Evangélica, é até mesmo uma casa de ervas de São Paulo, possuírem os endereços das casas 
espíritas de sua região, enviando lhes correspondência várias. O presidente da USE tece 
alguns esclarecimentos sobre o assunto contando inclusive o episódio do “Encontro da 
Paz” em Brasília, e concitando a todos no sentido de fortalecerem cada vez mais o trabalho 
de unificação nas suas regiões, por ser este o maior antídoto contra quaisquer formas de 
envolvimento, tanto aos centros espiritas quanto aos próprios órgãos da USE. 2) 18ª UDE: 
O confrade Antonio Carlos Amorim manifesta-se dizendo que já há alguns anos vem sendo 
incentivado na USE a formação de equipes para a maior eficiência do trabalho; que o 
próprio estatuto da USE reflete isso ao criar na DE 11 departamentos e uma Assessoria de 
Organização e Planejamento; que estranha, portanto, o fato de vários confrades da DE 
estarem acumulando cargos, sugerindo que a DE abra mais a participação a outros 
confrades. Sobre o assunto manifestaram-se os confrades Antonio Schiliró e Merhy Seba, 
concluindo o sr. Presidente com estas palavras: “A DE está preocupada em ter um número 
cada vez maior de companheiros; esse problema é enfrentado por todos os órgãos da USE; 
o movimento está sendo feito no limite de nossas possibilidades; a equipe aos poucos está 
aumentando e o próprio trabalho crescendo também; é a limitação entre o ideal e a 
realidade.” 3) 5ª UDE: o confrade Hélio Rossi solicita que os instrumentos de comunicação 
da USE (da Diretoria Executiva e dos órgãos) façam veicular não apenas matéria referente 
a O QUE A USE FAZ mas também a O QUE A USE É e DO QUE A USE SE COMPÕE. 
Próxima reunião dia 08/03/81 , na sede da USE. Às 13,40 horas, após prece proferida pelo 
representante de Rio Claro, o sr. Presidente deu a reunião por encerrada. Para constar, eu, 
1º Secretário, lavrei esta ata, que será assinada na fórmula regulamentada. 
 
São Paulo, 14 de dezembro de 1980 . Abel Glaser 
 
Em tempo: no item Divisão Territorial e Administrativa da USE ficam acrescentadas as 
seguintes UNIMES: 
 



 

 

74) Casa Branca: Casa Branca, Itobi, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio 
Pardo, Tambaú; 
 
75) Porto Feliz: Boituva, Cerquilho, Cesário Lange, Laranjal Paulista, Pereiras, Porto Feliz, 
Tatuí, Tietê; 
 
76) Penápolis: Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Clementina, Luiziânia, 
Penápolis , Santópolis do Aguapeí. 
 
 
Assinaturas 






































