
1980
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

14, 21 e 28 de Janeiro
11 e 25 de Fevereiro

10 e 24 de Março
14 e 28 de Abril

05, 12 e 26 de Maio
09 e 23 de Junho

04, 11, 18 e 25(1) e 25(2) de Agosto
08 e 22 de Setembro
13 e 27 de Outubro

10 e 24 de Novembro
01 e 08 de Dezembro



Ata # 38 - 14 de janeiro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de 1980, reuniu-se em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695, às 20,20 hrs., a DE da USE sob a presidência 
do confrade Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que 
assinaram o livro competente sendo justificada a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro 
de Barros. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. EXPEDIENTE: 
Recebido da FEB, de 03-01-80 a remessa das conclusões do Conselho da IV Zona - 4º Ciclo, 
resultantes da reunião realizada em Porto Alegre - RS, nos dias 2 a 4/01/80, quando foi 
examinado o tema “Como executar a orientação do Centro Espírita”. Solicita que as 
sugestões que a USE possa oferecer sejam encaminhadas a FEB e todas as federativas com 
antecedência mínima de 60 dias do dia da reunião do CFN em 30-04-80; UME de Assis, 
de 8-1-80, enviando relatório da UME ref. ano 79 para nossa apreciação; da UME de 
Araçatuba, de 08-1-80 com vista sem sediar um Encontro do Dep. de Orientação 
Doutrinária que pode ser em março ou junho ou agosto, ou setembro de 80; da UME de 
Ourinhos de 28-12-79 sugerindo as datas de 5 e 6/7/80 ou 12 e13/7/80 para visita do 
Dep. de Orientação Doutrinária; do 23º CRE Lins, de 24-12-79, sugerindo a data para 
visita do Dep. de Orientação Doutrinária; idem de 24/12/79, acertando com o Dep. de O. 
Administrativa e Jurídica para uma visita em 5-06-80; do 27º CRE, xerox da ata da reunião 
ordinária da Com. Executiva de 18-11-79; do DM do 27º CRE de 8-12-79, informando que 
a reunião do dia 30-9 em Araras, decidiu-se pela organização de um Dep. Reg. De 
Evangelização; do 25º CRE de Presidente Wenceslau, circ. 16/79 de 23/12, informando 
que enviou a todas as UMEs e UNIMEs circular de 30/11/79, estabelecendo planos de 
visita pelo seu Dep. de Orientação Doutrinária; idem circ. 13 de 15/10/79, dando 
informações sobre as atividades doutrinárias do Centro Espírita e Jornada Regional 
Espírita; da UME de Lorena de 18/12/79, solicitando seja suspenso a remessa do jornal 
Unificação; da Fed. Esp. Portuguesa, de 29-12-79, agradecendo a acolhida por ocasião da 
visita em São Paulo e solicitando fotos para divulgação em Lisboa desse evento; do 19º CRE 
Fernandópolis, enviando a ata da 1ª Confraternização Regional de Mocidades Espíritas; do 
12º CRE Araçatuba, de 16-10-79, pedindo confirmação do Encontro do Dep. de Or. 
Administrativa e Jurídica para o dia 11/11/79; do 3º CRE de Campinas, trabalho 
preparado por evangelizadores de Campinas, em 9-12-79; do CRE 2ª Região Sorocaba, de 
8-12-79; do CRE 2ª Região Sorocaba de 9-12-79; solicitando inscrições para os confrades 
relacionados para a reunião trimestral do Dep. de Serv. Ass. Espírita; carta de 15-10-79 de 
Isolina Silva, do C. E. Amor e Caridade, de Campinas, solicitando ao Dep. do Livro 
esclarecimento sobre organização de biblioteca. Em seguida, solicitado pelo confrade 
Nestor João Masotti, o confrade Merhy Seba informou aos presentes, o propósito da USE 
de realizar uma palestra do confrade Divaldo Pereira Franco, que teria lugar em um amplo 
local a ser escolhido e que pudesse receber um grande número de confrades espíritas. Esse 
evento seria par ao dia 19-04-80. Foi lembrado também que nessa ocasião seria editado um 
livro espírita que lembraria a Campanha “Comece pelo Começo” na difusão dos livros 
kardquianos. Várias sugestões foram feitas e na próxima reunião serão feitos outros estudos 
visando a possibilidade dessas realizações. Nada mais havendo a constar a presente reunião 
foi encerrada às 23,25 com prece e vibrações. Pra constar lavrei a presente ata. 
São Paulo, 14 de janeiro de 1979. 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 39 - 21 de janeiro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de 1980, reuniu-se em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior no 695, às 20,30 hrs, a DE da USE sob a presidência do 
confrade Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
competente sendo justificadas as ausências dos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e José 
Coriolano de Castro, 2º Secretário. Encontrando-se em seu poder o Livro de Atas no qual foi 
lavrada a ata da reunião anterior e que será lida na próxima. Após prece proferida pelo confrade 
Presidente, Nestor João Masotti, tomaram conhecimentos pelos presentes, digo, os presentes pela 
palavra do Secretário Geral, de cartas da União Municipal Espírita de Presidente Wenceslau, 
comunicando a eleição de sua nova Comissão Executiva, pelo seu novo Conselho Deliberativo; 
em 15 de dezembro de 1979, e o recebimento de cópia da ata da reunião realizada em 30 de 
setembro de 1979, na cidade de Ilha Solteira, por diversas sociedades espíritas quando 
constituíram a União Intermunicipal Espírita, tendo como sede Ilha Solteira, integrando o 
Conselho Regional Espírita da 12ª CRE de Araçatuba. Com a palavra o confrade Murillo 
Rodrigues Alves, diretor do Dep. de Relações Públicas, informando sobre as providências já 
tomadas pela USE atinente às atividades programadas pela USE para os dias 18 e 19/04/1980 p. 
futuro, quando contará com a presença do confrade Divaldo Pereira Franco para uma palestra e 
um Encontro com dirigentes espíritas. Informou já ter sido enviada carta ao Exmo. Sr. Dr. 
Roberto Naschel Roth, DD. Secretário Municipal de Esportes solicitando autorização para o uso 
do Ginásio de Esportes do Estádio Paulo Machado Carvalho (Ginásio do Pacaembu) local onde 
se pretende promover uma concentração fraterna de espíritas do Estado de São Paulo, marcando 
o 5º aniversário da Campanha “Come pelo Começo”, que visa estimular a difusão do livro 
espírita. Espera receber resposta durante a semana corrente. Estão, outrossim, sendo tomadas 
outras providências necessárias à perfeita realização do empreendimento tais como: policiamento 
no local, obtenção de alvará, serviço de som, se possível, sem ônus para a USE, reserva de local 
para estacionamento de autos; obtenção de transporte através de ônibus da CMTC, envio de 
convites, inclusive para autoridades, etc. Comunicou ainda, o confrade Murillo Rodrigues Alves, 
ter recebido telefonema do Diretor do Departamento de Comunicações companheiro Merhy 
Seba, informando ter comparecido a reunião do Cons. Deli. Do CRE 29ª região, realizada no dia 
20-1-80 quando transmitiu aos presentes informações relacionadas com a reunião programada. 
Embora os presentes não tivessem reagido com euforia, como ele esperava, constatou todavia que 
houve aprovação por unanimidade e disposição de todos no sentido de darem sua total 
colaboração à atividade. Com a palavra o confrade Wilson Garcia, diretor do Departamento do 
livro, comentando a possibilidade de ser editado o “Livro dos Espíritos”, para venda no dia de 
reunião. A edição seria a da tradução feita pelo prof. Herculano Pires, cujos direitos autorais 
foram atribuídos à Edicel, Lake e a viúva do Prof. Sra. Virgínia. Acredita que num contato com 
as editoras editadas e com D. Virgínia o assunto poderia ser encaminhado favoravelmente para a 
USE. O confrade Wilson Garcia deverá dar prosseguimento ao exame do assunto voltando 
oportunamente com os resultados obtidos. O confrade Paulo Roberto Pereira da Costa, Assessor 
de Organização e Planejamento solicitou aos Diretores dos diversos Departamentos um relato 
das atividades programadas para o ano de 1980, dentro de quinze dias. Nada mais havendo a 
tratar o confrade Presidente encerrou a reunião às 23,50 com vibrações e preces. Para constar 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 21 de janeiro de 1980. 
2º Secretário, Presidente 











Ata # 40 - 28 de janeiro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de 1980, reuniu-se às 20,30 hrs. em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 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 justificada a ausência dos confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. O confrade 
Antonio Schiliró leu o seguinte expediente: Recebido carta de 20-1-80, do confrade Clovris 
Ramos solicitando o envio do livro “Atividades Doutrinárias” que tem seu domicílio na cidade 
de São Luiz do Maranhão; da UME de São Joaquim da Barra, de 9-1-80 ref. ao Dep. de Orientação 
Doutrinária, colocando à disposição da USE as datas 9 e 10/2/80; 16 e 17/2/80; 23 e 24/2/80; 
1 ou 2/3/80 e 8 ou 9/3/80; Em seguida foram ouvidos diversos Departamentos com referência 
aos seus programas de atividades para 1980. Dep. de Finanças: Com referência à sede própria da 
USE e a venda de talões de rifa, foram arrecadados Cr$ 876.500,00, cabendo à USE Cr$ 
438.250,00. Dep. do Livro: Pelo seu Diretor confrade Wilson Garcia, o Departamento pretende 
no projeto 80 formar a Biblioteca da USE, dinamizar o Dep. Editorial. Dep. de Or. Ad. e Jurídica: 
O confrade dr. Flávio Pereira do Valle informa que o Dep. continuará os Encontros no Interior 
estando marcados alguns, tais como: em 24/02/80 - no ABC sediado em Santo André; dia 
9/3/80 em Campinas e 11/05/80 na cidade de Jaú, etc. Dep. de Mocidades: Informa o confrade 
Abel Glaser, que serão realizados em 1980, reuniões gerais programadas para 24/2/80, 25/5, 
31/8 e 30/11/80; realizar-se-ão confraternizações seccionais de 3 a 6/4/80; Comelesp em Osasco; 
Comecelesp em Pirassununga; Comenoesp em Jaú e Comenesp em Barretos. Preparação das 
confraternizações seccionais seguintes para 1981. Confraternização Estadual de 1982 (4ª. 
Comjesp) início de providências; II Encontro de Dirigentes de DM/CRE planejamento e 
realização no 2º semestre; Curso Intensivo para Dir. Moc. Espíritas - prosseguir as providências 
em vista à sua programação e realização: Regimento; Regulamentos, programa e recomendações; 
A) Concluir a elaboração: Programa de Pré-Mocidade (fase DM), Anexos I e II do programa para 
ME (fase DM); B) Concluir a revisão do Reg. Interno dos DM/CRE (fase DE), Regimento de 
Comejesp (fase DM) reg. Das Confraternizações Regionais (fase DM) e prosseguir na divulgação 
de todos esses documentos incluindo, se possível, a reunião de todos num único opúsculo (após 
a conclusão de todos). Acompanhamento de atividades seccionais e regionais. Dep. Evangelização 
Infantil: para o seu programa de 1980: 1º semestre haverá em fev. de 16 a 19 um minicurso em 
Rio Claro; 23 a 24/2/80 visita ao 17º CRE março de 01 a 02 - Encontro em Votuporanga; 8 e 9 
minicurso em Registro, 15 e 16 minicurso em São Caetano do Sul; 22 e 23/3/80 Encontro de 
Nível I - 4º CRE; Abril - 19 a 21 - preparação de monitores em Limeira; maio, 24 e 25 - Encontro 
de r - 2º CRE julho de 26 e 27 - Encontro Nível II - 4º CRE. Nada mais havendo a constar, o sr. 
presidente encerrou a reunião às 23,40 hr. com vibrações e preces. Para constar lavrei a presente 
ata. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 41 - 11 de fevereiro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de fevereiro de 1980, reuniu-se em sua sede social, na rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Junior 695, às 20,20 hrs. a DE da USE sob a presidência do confrade 
Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
competente, sendo justificadas as ausências do dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo Roberto 
Pereira da Costa, Ignácio Giovine, Elfay Luiz Appollo. Lida e posta em discussão foi 
aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Foram recebidas cartas do C. E. Paula 
Ortiz, Jacareí de 26/1/80; da Soc. Esp. 25 de Dezembro - de Barretos; Fed. E. Amazonense 
de 15/1/80; Boletim Informativo da UME de Araçatuba no 101, circular 01/80 do CRE 
da 25ª Região de Presidente Wenceslau; ficha de inscrição para Jornada de Estudos 
Espíritas da 25ª CRE e UME de Rancharia; ata da 12ª Reunião da UME em 1979; O 
confrade Nestor João Masotti informa que estando viajando pelo norte do País, esteve na 
Fed. Esp. Sergipana onde teve a oportunidade de falar sobre as atividades doutrinárias da 
USE e como também a visita que fez a Fed. Esp. Baiana. Em seguida falou-se que a 
Comissão encarregada de promover a concentração fraterna com a presença do confr. 
Divaldo Pereira Franco está reunindo-se regularmente e que pretende na próxima reunião 
do CEE, em 9-3-80 distribuir cartazes alusivos a esse evento. Foi elaborada a ordem do dia 
da reunião do CDE de 9-3-80. Em seguida a irmã Elaine Curti Ramazzini informa que está 
fazendo parte de um Grupo cuja finalidade entre outras coisas é verter obras espíritas para 
a língua inglesa. Dep. de Arte - Sua Diretoria dra. Marília de Castro propôs que fosse 
aprovado o pedido de cessão do Teatro Municipal para apresentação de um espetáculo 
promovido por esse Departamento. Dep. de Mocidades: O confrade Abel Glaser participa 
a realização no dia 24/02/80 da 52ª Reunião Gral do Dep. de Mocidades da USE;  
entregando o programa para registro. Nada mais tendo a constar o conf. Presidente 
encerrou com preces e vibrações às 10,55 hrs. a presente reunião. 
 
São Paulo, 11 de fevereiro de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 42 - 25 de fevereiro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 1980, reuniu-se às 20,25 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 Nestor João 
Masotti, digo, dr. Luiz Monteiro de Barros e Dra. Marília Alves da Silva e Castro. Lida e 
posta em discussão foi aprovada a reunião anterior. Expediente: Cartas recebidas da Soc. 
E. “El Sol de Oro”, de Buenos Aires, de 7-2-80; do C. E. “O Bom Pastor”, de 12/2/80, de 
São Bernardo do Campo; anexando xerox de Assembleia; do C. E. Operário da Verdade, 
de 21-2-80, de Jundiaí-SP. Programas: da UNIME de Fernandópolis, programa evangélico; 
do 25º CRE Rancharia, da Jornada de Estudos Espíritas; da 5ª Jornada Estudos Espíritas, 
digo, da 5ª Jornada Sobre Mediunidade do 12º CRE, de Araçatuba; circular do 12º CRE 
de Araçatuba, de 31-1-80; Boletim Informativo do 12º CRE no 3 dos meses 1 e 2. Boletim 
da UME de Araçatuba no 10 de fev/80 e carta da União Espírita Mineira de 9/2/80. Em 
seguida foi apresentado o confrade Eduardo Carvalho Monteiro que vai trabalhar no Dep. 
do Livro. Dep. Ser. As. Espírita - Foi apresentado o confrade Jácome Goes que está 
trabalhando no setor de assistência aos presidiários e aproveitou a oportunidade de relatar 
suas atividades que está dinamizando, inclusive o Seminário que foi realizado no C. E. 
União, ficando de entregar a DE um relatório do referido seminário. Zonal - Foi pedido 
aos Departamentos que receberam o material de Estudo da Zonal que apreciem e deem as 
suas sugestões a fim de serem apresentadas ao CFN até o dia 30/4/80. Dep. de O. 
Doutrinária: O confrade Éder Fávaro falou sobre o Encontro na cidade de São Joaquim da 
Barra. Dep. de Mocidades: Informa que no dia 24/02/80 realizou sua 52ª Reunião Geral 
com a presença de 15 representantes. As confraternizações seccionais informaram 
providências em andamento (exceto a Comenoesp que não compareceu); recebidas 
sugestões relativas à realização do II Encontro de Dirigentes de DM/CRE e à reorganização 
do Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades. Aprovados os anexos I e II do Programa 
de Estudo para Mocidades Espíritas. Concedido prazo de 90 dias para conclusão dos 
Estudos referentes à redação final dos seguintes documentos: Programa para Pré-Mocidade, 
Regulamento das Confraternizações Regionais. As Assessorias Seccionais e o DM/CRE 
informaram as atividades que vem realizando em suas respectivas áreas. Dep. de 
Comunicações: O confrade Merhy Seba apresentou a DE o plano de formação das 
Comissões referentes ao Evento do dia 19-4-80, todas com suas atribuições e cada uma com 
sua equipe. Dep. de Orient. Ad. e Jurídica: O confrade dr. Flávio Pereira do Valle informa 
que este Departamento esteve reunido com os companheiros de São João da Boa Vista, em 
15-12-79 onde compareceram 19 pessoas e em Santo André no dia 24-2-80 com o 
comparecimento de 11 pessoas. Nada mais tendo a constar o sr. Presidente encerrou a 
reunião às 10,45 com preces e vibrações. 
 
São Paulo, 25 de fevereiro de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 43 - 10 de março de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos 10 dias do mês de março do ano de 1980, reuniu-se `s 20,30 hrs, em sua sede 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 Antonio Schiliró e dr. Luiz 
Monteiro de Barros. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: Recebido circular de fev/80 do C. E. Amor e Luz, de Ilha Solteira; da União 
E. Mineira, de 28/2/80 anexando carta com referência indicação de Chico Xavier ao 
Prêmio Nobel da Paz; Rec. Cartas da UME de Taubaté, de 4/3/80; da UME de Jaú, de 
3/3/80, rec. Página 6 do 2º cad. do Estado de Minas, de 20/2, a respeito do Prêmio Nobel 
da Paz com artigo de Martins Peralva; em seguida o confrade Presidente transmitiu aos 
presentes um possível entrosamento do Lar da Família Universal com a USE, o qual será 
estudado por uma Comissão composta pelos confrades Helio da Silva Marques, Antonio 
Schiliró e Attílio Campanini. Relações Públicas: o confrade Murillo Rodrigues Alves leu o 
despacho do Secretário de Esportes Roberto Roschel Roth publicado no Diário Oficial do 
Município de 5/3/80, protocolado no 0595/80 - carta s/no de Secretaria de Administração 
com o seguinte teor: “Autorizo a cessão do Ginásio do Estádio Municipal Paulo Machado 
de Carvalho, a USE - União das Sociedades Espíritas do Est. de São Paulo para o dia 19 de 
abril de 1980, realizar concentração dos espíritas do Estado, independentemente do 
pagamento ao preço de utilização tendo em vista a finalidade do evento e o que dispõe o 
artigo 3º do decreto no 12.779, de 31/3/76, ressalvada a cobrança de eventuais tributos”. 
Reunião do CDE de 9-3-80: Não tendo sido esgotados todos os itens da ordem do dia de 
referida reunião, foi convocada uma próxima reunião que será realizada no dia 18/5/80. 
Dep. de Serv. Assistencial Espírita: O confrade Odair Cretella de Oliveira solicita por carta 
de 10/3/80, licença das funções de 1º Secretário da Comissão Diretora desse 
Departamento no período de 13/3 a 22/4/80. Assessoria de Organização e Planejamento: 
Com o objetivo de incrementar e dinamizar os trabalhos da USE em toda a sua estrutura, 
o confrade Paulo Roberto Pereira da Costa fez uma explanação sobre diversos assuntos, tais 
como objetivos, metas, planos para o que teve a participação e interesse de todos os 
presentes. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às 23,40 pelo sr. 
Presidente, com preces e vibrações. 
 
São Paulo, 10 de março de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 44 - 24 de março de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 1980, 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, sendo justificada a ausência do confrade dr. Luiz 
Monteiro de Barros. Não houve a leitura da ata da reunião anterior pela ausência do 
confrade 2º Secretário. Expediente: Recebido folheto da Aliança Municipal Espírita de Juiz 
de Fora, do Instituto Espírita de Mirassol, “Gotas de Luz” e Grupo de Divulgação 
Esperança, de Presidente Prudente todas encaminhando listas para assinaturas visando o 
Prêmio Nobel a Chico Xavier; ofício no 365/80 da Secretaria Municipal de Esportes 
informando o atendimento da cessão do Ginásio do Pacaembu para a festividade a ser 
patrocinada pelo Use, no dia 19 de abril; ata da reunião ordinária do 27º CRE; carta do C. 
E. Francisco Ribeiro, de Santo André, do C. E. Cairbar Schutel, do G. E. Casa do 
Caminho, da Mocidade Espírita de Barretos, de 24/02/80; de Alberto Ferreira Morgado, 
Adamantina, do 12º CRE enviando Boletim Informativo do 12º CRE enviando cópia da 
ata do Encontro de Presidentes e Representantes de Mocidade Espírita da Região; circular 
da XIV Comenesp, de Barretos; carta da ME de São José dos Campos; da UME de 
Araçatuba; do Lar Fabiano de Cristo do C. E. az e Fraternidade, de Juiz de Fora; do C. E. 
Emanuel pelo Encontro de Evangelizadores na cidade de Votuporanga; do C. E. Fé, de 
Jaboticabal. Posição da USE: Sobre a Campanha pró-legalização do aborto, sugerida pela 
UME de Araçatuba, o sr. Presidente colocou o assunto em discussão, havendo troca de 
ideias, chegando-se à conclusão de que o assunto deverá ser estudado por todos para que 
na próxima reunião se delibere. Palestra do Divaldo - O confrade Murillo Rodrigues Alves 
submete à apreciação, o material que irá para a imprensa e registra sua visita a FEB, em 
Brasília, retratando a recepção fraterna dos companheiros daquela casa co-irmã. Nada mais 
tendo a constar, digo a tratar, o confrade Presidente encerrou às 23,30 hrs. a presente 
reunião. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de março de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 45 - 14 de abril de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de abril do ano de 1980, reuniu-se às 20,30 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, Éder Fávaro e Ignácio Giovine e posta em discussão foram aprovadas as atas dos 
dias 10 e 24/3/1980. Expediente: Recebido convites da UME de Catanduva; 2º Mês do 
Livro; do Lar da Família Universal para palestra; do C. E. Gabriel Ferreira; cartas do C. E. 
Ismênia de Jesus de 20/02/80; do C. E. Amor e Caridade de 26/03/80; do CRE 25ª Região 
Santo Anastácio; da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém de 29-03-80; do C. E. Amor e Luz, 
de Ilha Solteira, de 2/80; circular da UME de Araçatuba e carta de 25/03/80; da Soc. E. 
Caridade e Amor, de Osasco, de 10/3/80; da Fed. Esp. Est. do Espírito Santo, de 7/03/80 
enviando novo Estatuto; carta do I. E. Educação de 14/4/80 enviando relação de despesas 
do 1º trimestre de 1980 no valor de Cr$ 5.530,00; carta da 25ª Região Santo Anastácio de 
28/03/80 e relatório da Assembleia Geral Ordinária de 23/3/80; carta da UME de 
Paraguassu Paulista de 17/03/80; xerox da Assembleia Geral Ext. do movimento espírita 
de Ilha Solteira; recebido telegramas do sr. Carvalho Pinto e Mario Chamix, secretário 
Municipal de Cultural, a impossibilidade de comparecer ao evento do dia 19/4/80. Em 
seguida foram tratados diversos assuntos relacionados com esse evento. Aprovada a ordem 
do dia da próxima reunião do CDE de 18-5-80. Foi programada palestra do confrade Altivo 
Ferreira, às 15 horas, no dia 17/5/80 no Lar da Família Universal. Dep. de Mocidades: 
Foram realizadas na chamada Semana Santa, as 4 confraternizações seccionais nas cidades 
de Osasco, Pirassununga, Jaú e Barretos, cujos relatórios serão recebidos oportunamente. 
Em seguida foi feita a seguinte aprovação: de que tem todos os impressos da USE, junto à 
palavra USE - União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, seja inserida a 
expressão: Entidade Coordenadora e Representativa do Movimento Espírita Estadual no 
Conselho Federativo Nacional da FEB (Federação Espírita Brasileira). Nada mais havendo 
a tratar, o confrade Presidente encerrou às 23,30 hrs. a reunião com vibrações e prece. Pra 
constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 14 de abril de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 



















Ata # 46 - 28 de abril de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 1980, reuniu-se às 20,30 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 justificada a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro 
de Barros. Foi lida e posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte 
ressalva que no dia 17/5/80 haverá uma reunião às 15 horas com as UMEs, UNIMEs. 
Com palestra à noite. Expediente: Ofício 222/80 de 16/04/80 do Dep. Est. Geraldo 
Menezes c/ ref. Ao Prêmio Nobel ao Chico Xavier; carta do C. E. Adolpho Bezerra de 
Menezes, de São Miguel Paulista, de 17/3/80; do confrade Alfredo de Santos Junior, de 
2/4/80; do Clóvis Ramos, de 16/4/80 pela Fed. Esp. do Maranhão; do CRE 2ª Região 
Ponta Grossa, de 26/12/79; da UME Santo André, de 15/04/80; da UME de Rio Claro, 
de 15/4/80; da UME de Osasco, de 19/4/80; da UME de São José dos Campos, de 10-04-
80; da Fed. Esp. Pernambucana, de 1-4-80; da UME de Santo André circular de 15-04-80; 
da UNIME de Mogi das Cruzes informando posse do C.D.E e Comissão Executiva; da Fed. 
Espírita Sergipana, enviando Diário Oficial onde é declarada de Utilidade Pública; boletim 
informativo da UMEA - abril/80; carta do CRE 4ª Região Taubaté; da Fed. Esp. do Estado 
de São Paulo, de 18-4-80, solicitando a divulgação do texto: Porque surgiu o Instituto de 
Educação; convite da Unificação Kardecista do Ano Centenário de Eurípedes Barsanulfo; 
convite da Soc. Filantrópica “Nosso Lar”; resumo da Comenesp na cidade de Barretos; 
carta do C. E. Mensageiros (Casa Verde), de 15-1-80; do C. E. Jesus, Maria e José, de Tatuí; 
convite do C. E. Caritas, de Mogi das Cruzes, de 6/03/80; agradecimentos aos convites ref. 
Ao evento de 19-4-80 de Octacílio Celso Silveira (Secretário de Esportes e Turismo); de 
Mario Evangelista (Serv. De Higiene e Saúde); telegramas de Athiê Jorge Cury, Dep. 
Federal; de Otávio Gonzaga Junior, da Sec. de Segurança Pública; de José Pulon, da 
CEAGESP; de Helio Lacerda Silva, da Fed. Esp. Est. do Espírito Santo; de Wadih Helou, 
da Sec. de Administração; de Reynaldo Egídio de Barros, Prefeito; do Senador Franco 
Montoro; de Sylvio Martini - Dep. Estadual; da Ass. Filantrópica Espírita, de Adamantina, 
de 15-4-80; de Almir Pazzianotto Pinto - dep. estadual; de Therezinha Franco, sec. do Bem 
Estar e Saúde da Pref. M. de São Paulo; de Jair de Morais Neves, da Secr. M. da Educação; 
do Reitor Armando Octávio Ramos; da Fed. Espírita de Alagoas; carta do Dep. do Livro - 
setor de Biblioteca, de 21-4-80 anexando o 1º Estudo para criação da Biblioteca Espírita da 
USE. O confrade Carlos Alberto Cecatto fez uma exposição sobre a sua estruturação, suas 
finalidades, inclusive como acervo cultural espírita. Em seguida foi dada a palavra a irmã 
Elaine Ramazzini que baseada numa mensagem de Batuíra faz um apelo para que seja feita 
uma campanha a favor da família, com trabalhos a serem desenvolvidos junto aos pais. Foi 
aprovada a constituição de um Grupo formado pelos Departamentos de Evangelização 
Infantil, de Mocidades e Serv. As. Espírita com a coordenação do confrade Paulo Roberto 
Pereira da Costa. A irmã Elaine Ramazzini também falando em nome da Soc. Esp. de 
Divulgação Internacional, informou que a mesma iria promover a vinda a São Paulo de 
dois médiuns ingleses, desejosos de conhecer o movimento espírita do Brasil e que pedia a 
colaboração da USE. A diretoria ficou de examinar o pedido na próxima reunião quando 
se pronunciará sobre o assunto. Campanha da Sede Própria: Os confrades que colaboraram 
na Campanha do ‘Cestão’ fizeram uma prestação de contas como também devolveram 
todos os carnês que estavam em seu poder. Foi marcada uma reunião extraordinária para 
o dia 5-5-80. Em tempo: A reunião do dia 17/5/80 também será extensiva às UDEs e CREs. 



Nada mais tendo a tratar, o sr. Presidente encerrou os trabalhos às 23,30 hrs. com vibrações 
e prece final. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 28 de abril de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 













Ata # 47 - 05 de maio de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos cinco dias do mês de maio do ano de 1980, reuniu-se às 20,30 hrs. em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 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 justificada a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. 
Expediente: Carta do CRE 4ª Região Taubaté, de 18-04-80; da UME de Araçatuba, de 10-
04-80; da Fed. E. Portuguesa, de 23-04-80; do General de Brigada Leônidas Echegoyen, 
chefe do Cm. II Exército, de 25-04-80; sobre o evento de 18-04-80 - telegramas, idem, de 
Roberto Naschel Roth, da Secretaria Municipal de Esportes; de Arnaldo Bastos de 
Carvalho Braga, Cel. Com. Geral da Polícia Militar de São Paulo, de 22-04-80; da UME de 
Osasco, de 20-04-80; do Prof. José Rodrigues Arruda, de Serrinha, de 30-04-80; do C. E. 
Lar da Família Cristã, de 11-03-80; Ofício Circular no 04/80 da Concabras 1981, de 
Taquatinga. Zonal: Foi feita uma análise das sugestões que serão encaminhadas ao CFN da 
FEB ref. às conclusões do tema “Como executar a Orientação do Centro Espírita”. Palestra 
Divaldo Pereira Franco: Sobre esse feliz evento realizado no dia 19-04-80, no Ginásio do 
Pacaembu, pelo 5º aniversário da Campanha “Comece pelo Começo” e quando também o 
confrade orador fez o lançamento da candidatura de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz, 
todos se pronunciaram pelo êxito dessa festividade. Igualmente sobre o Encontro de 
Divaldo pereira Franco com dirigentes de sociedades espíritas realizado no dia 20-04-80, na 
sede da USE, todos também externaram sua alegria e emoção que esse Encontro 
proporcionou. Jorge Rizzini: Será entregue à USE, a matriz de um disco com mensagens 
espíritas para que a USE providencie a sua prensagem. Dr. Canuto de Abreu: A USE se fez 
presente na pessoa do seu presidente Nestor João Masotti, ao enterro do dr. Canuto de 
Abreu, conhecido pelas obras raras de obras espíritas, digo, conhecido pelas obras raras 
espíritas de que foi possuidor. Soc. Esp. de Divulgação Internacional: Como essa Sociedade 
vai promover a vinda de dois médiuns ingleses e que por sua vez estão desejosos de conhecer 
o movimento espírita no Brasil, a USE vai colaborar com essa Sociedade, cedendo a sua 
sede social no Instituto Espírita de Educação para que isso se realize e cedendo nomes e 
endereços de sociedades espíritas para que a Soc. E. Div. Internacional, em seu próprio 
nome, providencie os respectivos convites. Nada mais tendo a tratar, o confrade Presidente 
encerrou às 23,30 hrs a presente reunião e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 5 de maio de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 48 - 12 de maio de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de maio do ano de 1980, reuniu-se às 20,30 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 justificada a ausência do confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião de 18-04-80 e da reunião de 05-05-
80, esta última com a seguinte ressalva: com referência ao tópico Jorge Rizzini leia-se: na 
impossibilidade de editar o disco músicas psicografadas por Jorge Rizzini, o Lar da Família 
Universal cedeu esse direito à USE que está estudando a possibilidade de editá-lo e para 
isso, analisando o seu conteúdo como também o contrato referente através de seu Dep. Or. 
Ad. e Jurídica. Expediente: Foram recebidas as seguintes cartas: da Soc. Esp. de Divulgação 
Internacional - SEDI, de 9-05-80; da FEB, de 8-04-80; da União Esp. Mineira, de 05-05-80; 
da 4ª UDE de 09-05-80; da 16ª UDE, de 09-05-80; da 9ª UDE, de 10-05-80; da UME de 
São Roque, de 07-04-80; do C. E. Pai Thomaz Caxambu, de Botucatu, de 07-03-80; da 
UNIME de Botucatu, de 28-04-80; circular do Dep. de Mocidades participando a realização 
da 53ª Reunião Geral de 24-05-80 e Balancete Geral do 29º CRE, de 01-07-80 a 30-04-80. 
Dep. de Comunicações: Comunicando a criação de diversas áreas de trabalho no 
Departamento como: Editoração Impressa; área de pesquisa, propaganda e promoção, 
audiovisual e falando também sobre o assunto o confrade Ricardo Rodrigues Bonano. 
Reunião de 17-05-80: Na impossibilidade do confrade Altivo Ferreira fazer sua palestra que 
seria na parte da noite, esta será dedicada à Campanha Estadual de apoio à família, quando 
será feita uma abordagem para estrutura referida Campanha. Carta de União e Certificado 
de União: Foram apreciados pela DE esses novos formulários que serão apresentados ao 
CDE na reunião de 18-05-80 para aprovação. Campanha Pro Chico Xavier ao Prémio 
Nobel da Paz: O confrade Antonio Schiliró falou sobre a constituição do comitê nacional 
e do comitê estadual, a constituição de comissões incumbidas de diversas tarefas. Fez ciência 
de um manifesto à Nação, da autoria do Dep. Freitas Nobre. Apresentou a ficha de 
instrução para preenchimento dos formulários de obtenção de assinaturas como também 
um selo para correspondência, um selo para vitrine alusivos à campanha, um plástico para 
automóvel que serão vendidos face aos gastos que serão feitos nesta Campanha de âmbito 
nacional. Dep. do Livro: O confrade Wilson Garcia relata que no evento do dia 19-4-80 
foram vendidos 341 livros espíritas da Codificação. Em seguida solicita e foi aprovado que 
o livro “Atividades Doutrinárias” passará a custar Cr$ 65,00 e Evangelização Infantil Cr$ 
150,00. Em tempo: também justificaram as suas ausências os confrades Helio da Silva 
Marques, Elfay Luiz Appollo e Éder Fávaro. Nada mais tendo a tratar o confrade Presidente 
encerrou os trabalhos às 23,30 hrs. com vibrações e prece. E para constar lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 12 de maio de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 49 - 26 de maio de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de 1980, às 20,20 hrs. reuniu-se 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, Saulo Wilson e dra. Marília de Castro. Expediente: Recebido cartão 
da Família de Silvino Canuto de Abreu; do CRE 5ª Região de São João da Boa Vista, carta 
de 19-05-80; idem da UME de Barretos de 22-05-80; da UME de Santos de 22-05-80; da 
UME de São Vicente de 06-05-80; convite para palestras do Lar da Família Universal; carta 
da UME de Presidente Epitácio, de 01-05-80; da UME de São José dos Campos, enviando 
assinaturas ref. ao Prêmio Nobel da Paz a Francisco Cândido Xavier; idem da União 
Intermunicipal Espírita de Lins de 16-05-80; carta da UME de Guararapes de 17-05-80; da 
Fed. Esp. Roraimense de 15-05-80; da UME de Piracicaba de 05-05-80; do Grupo Espírita 
Auta de Souza de 8-5-80; da Câmara Municipal de São Paulo de 29/04/80, cópia do 
requerimento no P/114/80 com votos de congratulações a USE pelo evento de 19-04-80 
da autoria do vereador Altivo Lima; Boletim Informativo da UME de Araçatuba, de 5/80 
no 104; carta de Amir Zina, de 22-05-80, de Marília-SP, com ref. a 4ª Assessoria de 
Mocidades da USE; Boletim de Programação de Rede globo de 17 a 23/05/80 com 
referências ao programa “Um home chamado Amor”, na pessoa de Francisco Candido 
Xavier; carta da 6ª USE de 17-05-80. Reunião de 17-05-80: Foi apreciada e analisada essa 
reunião com a presença das UDEs, CREs, UMEs, UNIMEs quando vários confrades 
tiveram a oportunidade de se pronunciar a respeito dos problemas de suas regiões, etc., 
também foi feita algumas considerações para a elaboração de um plano estruturando a 
Campanha Estadual de apoio à família promovida pela USE. Campanha Pró-Sede Própria 
da USE - Rifa Bauru - Quadros - Resumo: O confrade Helio da Silva Marques entrega a De 
um relatório dessa Campanha com o seguinte teor: 1 - movimento de talões e compras, 
digo, e cupons; 1-1 Recebido de Bauru 17.000 (cupons); 1-2 Devolvidos em 20-12-79: 6.200; 
em 27/12/79: 1.671; em 01/01/80: 364; Soma: 8.235; 1-3 Assumido pela USE, 8.765; 
total 17.000; 2 - Movimento financeiro; 2-1 Receita Prevista (8.765 números x 100,00 = 
876.500,00; 2-2 Quota de Bauru - Ordem de pagamento Banco Est. de São Paulo, no 
17067, crédito C. E. Amor e Caridade, em 23-01-80: Cr$ 438.250,00; 2-3 Porcentagem 
(10º a 20º a colaboradores 29.730,00; 2-4 Despesas bancárias: OP Bauru 700,00; 2-5 Perdas: 
devolução talão 10/02, após prazo estabelecido (assumido): 4.700; 2-6 Pendentes: acerto de 
contas a realizar, conf. Relação: Cr$ 79.430,00; Soma: 552.810,00; 2-7 Receita líquida: 
transferido a Tesouraria da USE em 26-02-80 (x) 10.246,00; 24-03-80 Cr$ 200.000,00; 31-
03-80 (x) 29.200,00; 22-4-80 (x) 1.700,00; 21-5-80: 72.544,00; total: 323.690,00 - Soma total 
876.500; NOTAS: a) todo o movimento financeiro foi efetivado através da c/c no 319-03-
50738-3 junto do Dep. Secr. Fazenda/Banespa em Nome de Nestor João Masotti e Helio 
S. Marques (anexos doctos e extratos); b) em 23-01-80 remetido OP no 174067/Banespa 
Cr$ 438.250,00, para crédito C. E. Amor e Caridade junto Banco Brasil S/A em Bauru 
(Comprovante anexo); c) Da receita líquida, (x) referem-se aos seguintes pagamentos 
efetuados por conta da Tesouraria da USE: em 26-2-80, pgo serviços tipografia, serviços de 
Artes e Fotolitos “Comece pelo Começo” Cr$ 10.246,00, em 31-3-80 pgo. Conforme faixas 
e cartazes e impressos diversos, recepção Divaldo Pereira Franco / Pacaembu Cr$ 29.200,00 
em 22-4-80, pgo Painéis Ltda p/ pintura de faixas Divaldo e também p/ compra de flores 
Cr$ 11.700,00 S.P. 25/05/80 H. S. Marques. 



Campanha Pró-Sede Própria da USE: Rifa de Bauru. Prestação de contas pendentes: 
responsável 1 - Joaquim Soares no de talão 2/120 valor 2.500,00; 2 - Carlos Teixeira no de 
talão 1/04 valor Cr$ 5.000,00; 3 - Milton Felipeli - diversos talões 5 talões mais parciais 
Cr$ 34.700,00 pago em 12-01-80 Cr$ 21.170,00 Saldo a pagar 13.530,00; 4 - 18ª UDE - 
Alcebíades Bertan no de talão 4/01 a 4/09 - 9 talões Cr$ 45.000,00 pago em 14.4.80 Cr$ 
25.000,00 Saldo a pagar Cr$ 20.000,00; 5 - Osasco (sr. Marcos) 10 talões 50.000,00 - pago 
em 24-1-80 Cr$ 21.600,00 - Saldo Cr$ 28.400,00; 6 - não identificado talão 11/10 Cr$ 
5.000,00; 7 - Barretos 18/01 Cr$ 5.000,00 - SP 25/05/80 - Ass. H. S. Marques. 
Assembleia Geral Ordinária: Essa Assembleia será realizada nos dias 12 e 13/7/80 no 
Instituto Espírita de Educação (sede atual da USE) com vistas às eleições para nova 
Diretoria, tendo o sr. Presidente solicitado aos Departamentos que façam o relatório de 
suas atividades nesses dois anos os quais serão apresentados no Relatório Geral da DE à 
Assembleia. ABRAJE: O confrade Nestor João Masotti informa que esteve representando 
a USE nesse Encontro de Jornalistas da ABRAJE, na reunião de 24-05-80. Dep. de 
Mocidades: O confrade Abel Glaser informando a realização da 53ª Reunião Geral no dia 
24/05/80, na sede da USE onde foram tratados diversos assuntos: II Encontro de 
Dirigentes de DM/CRE que será realizado nos dias 09 e 10/8/80 na cidade de Franca; 
Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades Espíritas quando foi analisado um texto 
básico sintetizando as sugestões realizadas com vistas a definir o direcionamento e 
programação desse curso. Programa Pré-Mocidades: Recebidas as contribuições finais com 
vistas à redação final do Programa para Pré-Mocidade. Regulamento da CONJESP e das 
Confraternizações Regionais: Ambos foram aprovados devendo ser apreciados pela DE da 
USE. Dep. de Comunicações: O confrade Elfay Luiz Appollo informa que foram feitas 
coleções do jornal “Unificação desde o no 1 até o último número. Dep. de Artes: Esse 
Departamento reuniu-se no dia 25-5-80 com a presença de 40 pessoas. Nada mais havendo 
a tratar o confrade Presidente encerrou a reunião às 23 hrs. com vibrações e prece. Para 
constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 26 de maio de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 















Ata # 50 - 9 de junho de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos seis dias do mês de junho do ano de 1980, 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 e Antonio Lopes de Abreu Junior. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da 
reunião anterior. Expediente: Da Assembleia do Est. Do Rio de Janeiro solicitando a mesa 
diretora transmitir a USE moção de congratulações pela promoção do I Encontro de 
Jornalistas e Escritores Espíritas do Estado de São Paulo marcada para o dia 24/05/80, 
assinada pelo vice-líder da maioria Átila Nunes em 14-05/80; carta da ABRAJEE de 26-5-
80; carta da Equipe Pararrealista - circular convite em 09/06/80 para o lançamento de uma 
nova escola temática de artes plásticas tendo o confrade Elfay Luiz Appollo feito 
comentários a respeito; Rec. pág. 3 do Diário Oficial do Estado de 7-6-80 com publicação 
da convocação para a XVII Assembleia Geral Ordinária da USE para os dias 12 e 13/7/80, 
e sobre o assunto o confrade Antonio Schiliró tomou da palavra para esclarecer pormenores 
de sua realização. Dep. de Mocidades: O confrade Abel Glaser comunicando a aprovação 
de documentos na 53º Reunião Geral de 24/05/80 ou sejam: R. Int. de DM/CRE, r. Int. 
de Confraternizações Regionais e R. Interno de Conjesp. Dep. de Comunicações: Foram 
apresentados para apreciação e aprovação o novo texto da USE que serão inseridos nos 
seus impressos. Concurso de Poesia Espírita: Foi apresentada uma proposta para a 
realização de um concurso de poesia espírita de âmbito estadual, sendo aprovado o seu 
encaminhamento ao Dep. de Arte, que vai analisar e estudar as possibilidades de sua 
realização ou não, e que serão apresentadas posteriormente a DE. Dep. de Or. Ad. e 
Jurídica: O confrade dr. Flávio Pereira do Valle entregando à DE, o Regimento Interno 
desse Departamento. Nada mais havendo a tratar o confrade Presidente encerrou às 23,30 
hrs. a reunião e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de junho de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 51 - 23 de junho de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de 1980, reuniu-se às 20,35 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, Helio da Silva Marques, Merhy Seba e Elfay Luiz Appollo. Lida e posta 
em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido da FEESP um 
exemplar do livro “Em busca do Mestre”, de Vinícius - CONCABRAS 1980 - Circular 
5/80; do Inst. As. Espírita Albergue Noturno Lar de Jesus - relatório de atividades e 
funcionamento do Albergue Noturno; do Lar da Família Universal, convite para a palestra 
do dia 28/6/80; Boletim da UMEA de junho/80 no 105; rec. Carta do 3º CRE Campinas 
s/ data; da UME de Paraguassu Paulista, de 11/6/80; idem de 31/05/80; do C. E. União, 
do Jabaquara - SP de 12/06/80; da UNIME de São Roque de jan/80; da Soc. Cult. 
Artística, de 17/06/80. Dep. de Arte: A dra. Marília de Castro Leite falando a respeito do 
I Encontro de Arte com a presença de 40 pessoas. Falando sobre a Campanha da Sede-
Própria da USE, está em estudo um calendário. Dep. de Mocidades: Com poderes 
delegados pelo CDE, a DE aprovou os seguintes documentos: 1) Regulamento das 
Confraternizações das Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo; 2) 
Regulamento das Confraternizações Regionais das Mocidades Espíritas e 3) Regimento 
Interno para Departamento de Mocidades de CRE. Dep. de Comunicações: Esse 
Departamento está estudando, com a autorização da DE, a possibilidade de remunerar um 
cobrador para acelerar a cobrança das mensalidades do jornal “Unificação”. Nada mais 
havendo a tratar, o confrade Presidente encerrou a reunião às 23,50 com vibrações e prece, 
e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de junho de 1980. 
 
2º Secretário 
Presidente 







Ata de 4 de agosto de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da USE, eleita e empossada aos 13.7.80 pelo CDE, 
realizada em 04 de agosto de 1980, à rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 695, São 
Paulo, com início às 20:40 hs e com a presença dos seguintes Diretores: Nestor João 
Masotti, Paulo Roberto Pereira da Costa, Flavio Pereira do Valle, Antonio Schiliró, Abel 
Glaser, Milton Felipeli, Marcos Miguel da Silva, Helio da Silva Marques, Rubens Policastro 
Meira e Carlos da Costa Cirne. Presente, também, o confrade Carlos Dias, ex-Tesoureiro 
que compareceu para prestar informações sobre o andamento da Tesouraria e para se 
colocar à disposição da DE para a realização de tarefas dentro dessa área. Assunto específico 
tratado na Reunião: Proposta apresentada pelo Presidente visando a formulação de Plano 
de Trabalho para o biênio 1980-1982, baseando em dois objetivos: a) Geral - colocar a 
Doutrina Espírita ao alcance de e ao serviço de todos; b) dinamização das atividades de 
unificação e do movimento espírita, oferecendo maior apoio ao Centro Espírita. O 
esquema faz a indicação de metas: a) econômico-financeira; b) administrativa; c) 
doutrinárias; d) promocionais; e) organizacionais; f) funcionais. Pronunciamentos: 1º Helio 
da Silva Marques, sobre a planificação necessária de trabalhos para a Tesouraria e Finanças, 
a ser promovida na reunião marcada para o dia 06/08/80; 2º  Antonio Schiliró sobre a 
organização da Secretaria, em reunião que será definida posteriormente; 3º Milton Felipeli 
sobre a necessidade de ser oferecida dentro do Programa de Trabalho da USE, roteiro e 
indicação de atividades: aos órgãos como contribuição ao movimento .Nestor J, Masotti faz 
o detalhamento da proposta, cujas cópias ficaram de ser distribuídas posteriormente. 4º 
Rubens Policastro Meira, solicitando maiores informações quanto às Reuniões 
Administrativas da DE, do CDE, dos Departamentos e da Tesouraria e informando de sua 
participação em outras atividades doutrinárias; 5º Paulo Roberto Pereira da Costa, 
esclarecendo que para cada meta proposta no Plano apresentado pelo Presidente, serão 
evidenciadas as estratégias adequadas para o atendimento dos objetivos também indicados. 
Conclusão: a matéria será colocada à nova apreciação na Reunião do dia 11 de agosto, 
oferecendo tempo para o estudo do assunto. Informações registradas: a) a leitura do 
expediente foi transferida para a reunião de 11.8.80; b) O Departamento de mocidade, 
através de seu Diretor Abel Glaser deu conhecimento do material de convocação e 
orientação para a realização do II Encontro de Dirigentes de Deptos. de mocidades dos 
Conselhos Regionais, a ser levado em franca, em 09 e 10 de agosto de 80. Em tempo: Abel 
Glaser pronunciou-se, igualmente, sobre alguns itens da proposta apresentada pelo 
Presidente, destacando a necessidade de formação de novas lideranças no interior do 
Estado, com trabalhos específicos junto às próprias Regiões. Às 22:45 hs a reunião foi 
encerrada na forma convencional. E, para constar, lavrei a presente ata que assino após a 
sua aprovação. 
 
Assinaturas. 









Ata de 11 de agosto de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da USE, realizada em 11 de agosto de 1980, à rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 695 - Itaim-Bibi, S. Paulo, com início às 20:15 hs, 
presentes os Diretores, exceto o 2º Vice-Presidente, Flavio Pereira do Valle, cuja ausência 
fora justificada. Assuntos Tratados: 1º - Apreciação e decisão quanto ao Esquema 
apresentado pelo Presidente, na reunião de 4.8.80, sugerindo o estabelecimento de 
objetivos e metas da DE, para a atual gestão; 2º - Composição das Comissões Diretoras dos 
Deptos. Pronunciamentos: a) Nestor J. Masotti propõe que o estudo do esquema seja 
efetuado na forma de sua apresentação, exceto o item dois, das Metas Funcionais, referentes 
às Reuniões do CDE, propondo o seu estudo posteriormente: Aprovado; b) Paulo Roberto 
propõe que, para efeito de designação, sejam feitas as seguintes denominações das 
Reuniões: Reunião da Diretoria Executiva propriamente dita: DE - Reunião da DE com os 
Departamentos: “Diretoria Plena”. Proposta Aprovada. c) Abel Glaser solicita informações 
quanto a modalidade das reuniões e direção dos Departamentos e das Áreas criadas pelo 
Esquema aprovado. Sobre o assunto, Paulo Roberto Pereira da Costa compõe organograma 
funcional, cuja cópia será ofertada na reunião seguinte, demonstra as linhas de ligação entre 
os Deptos. E as respectivas áreas, na conformidade das metas e objetivos aprovados, e que 
futuramente, será elaborado um cronograma de todo esse trabalho, cujo objetivo maior é a 
unidade de atuação. d) Abel Glaser, digo, Rubens Meira indaga do Presidente sobre o 
calendário de reuniões e quanto a possibilidade do dia de Reunião da DE (2ª. Feira). Após 
consultas sobre, digo, entre os presentes fica mantida a segunda-feira para essas Reuniões 
Executivas. Conclusão: O esquema propondo os objetivos e as metas foi aprovado. Assunto 
número dois: indicação de nomes para a Direção dos Departamentos. a) Orientação 
Doutrinária: Nestor J. Masotti informa sobre a atuação desse Depto. Na Gestão anterior, 
esclarecendo que seu Diretor, Éder Fávaro aceitou prosseguir, caso o seu nome seja 
indicado e aceito; Marcos Miguel da Silva pergunta, digo, questiona se o Depto. 
Desenvolverá suas atividades de acordo com as necessidades da USE e se deixou de realizar 
tarefas programadas: Milton Felipeli propõe a indicação de outro nome, para maior 
dinamização do trabalho dentro do setor de Doutrina, posto que as atividades até agora 
desenvolvidas não correspondem às necessidades dos Centros Espíritas, mostrando que o 
resultado odos Estudos efetuados anteriormente e que culminou com a apresentação do 
livro “Atividades Doutrinárias”, não logrou levar aos Centros Espíritas, programas simples 
e completo de estudos doutrinários, bem como roteiro seguro para o estudo e 
desenvolvimento da mediunidade, e sobre “Trabalhos de Desobsessão e de Passes”; Rubens 
Meira propõe o estudo de nomes de confrades do Interior, para a direção do Depto. 
Aproveira para lembrar o nome de Attílio Campanini, da Capital; Antonio Schiliró destaca 
a importância das atividades do Depto, dentro dessa área doutrinária demonstrando, 
inclusive, a necessidade de a USE movimentar-se ainda mais nesse setor, que reflete, 
também, na própria participação das Sociedades Espíritas junto ao movimento de 
unificação. Para tanto, apresentou números estatísticas da participação dos centros junto 
às Assembleias Gerais da USE, e indagou a Rubens Meira se ele poderia assumir a direção 
do Depto. Rubens Meira responde afirmativamente. Helio da Silva Marques esclarece que 
a indicação de Rubens Meira para o cargo de 2º Tesoureiro foi de sua iniciativa, por sabê-
lo contador e à vista do que representa a parte administrativa, na área econômico-
financeira, da USE, a fim de oferecer, inclusive, condições para o bom atendimento dentro 
da área doutrinária, demonstrando, também, receio da acumulação de cargos ou funções 



por parte dos companheiros, o que poderia trazer prejuízos no desenvolvimento das 
atividades. Conclusão: o assunto será estudado na próxima reunião, quando será indicado 
o Diretor para o Depto. de Orientação Doutrinária. b) Evangelização Infantil: Nestor J. 
Masotti informa sobre o funcionamento do Depto., na gestão anterior, esclarecendo que 
ele próprio manteve a sua Direção, havendo recebido a colaboração direta de diversos 
companheiros entre os quais Elaine C. Ramazzini, Carolina F. Luz Mattos, Jane Jurado e 
Plínio Paulo. Fala das consultas formuladas e da competência de Elaine para a coordenação; 
Milton Felipeli propõe a indicação em forma de Comissão Diretora, indicando os seguintes 
nomes: Elaine, Carolina e Jane; Nestor J. Masotti ressalta a necessidade de aproveitamento 
de Plínio Paulo pelo valor de sua participação; Marcos Miguel da Silva ressalta importância 
de se verificar melhor o programa de trabalho dentro do Depto. à vista de algumas falhas 
constatadas, citando, por exemplo, o mini-curso realizado pela USE em Limeira, quando 
ocorreram falhas doutrinárias. Nesse sentido, Nestor J. Masotti esclarece que a finalidade 
do mini-curso é levar informação e oportunidade de trabalho. Conclusão do assunto: serão 
comunicadas para a composição da Comissão Diretora do DEI: Elaine (Diretora), Carolina 
e Plínio. Registros: 1º Rubens Meira solicita informações quanto a realização do Curso para 
a formação de Dirigentes de Mocidades Espíritas. Na parte referente à Ciência Espírita, 
Abel Glaser presta as informações; 2º À vista do horário e da pauta de assuntos (CDE e 
Deptos) é aprovada a realização de Reunião Extraordinária para o dia 14.08.80, às 19:00 
hs. 3º Nestor J. Masotti convida a todos os Diretores para participarem das Reuniões de 
Vibrações que a DE vem realizando às 5as. Feiras, às 20:00 hs., na sede da USE. E, para 
constar, eu, Milton Felipeli, lavrei a presenta ata que a assino. Em tempo: a reunião 
encerrou-se às 22:454 hrs. 
 
Comunicou-se, também, que fora omitido da ata da Reunião de 14.08.80, que o Presidente 
distribuiu para estudo, cópia do Roteiro intitulado “Dinamização da Atividade Espírita”, 
referente ao trabalho de unificação do movimento espírita. E mais, que o confrade Abel 
Glaser propõe o nome de Carolina F. L. Mattos para a Direção do Depto. de Evangelização 
Infantil. 
 
Assinaturas. 













Ata de 14 de agosto de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da USE, realizada em 14 de agosto de 1980, em sua 
sede social, localizada à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 695, São Paulo, com início 
às 19:15 hrs. e presentes todos os Diretores. Assuntos tratados: 1º - Indicação de 
Representante da USE junto às comemorações a Cairbar Schutel, a serem realizadas em 
Matão - SP, no dia 16 de Agosto de 1980. Tal indicação recaiu sobre o companheiro Elfay 
Luiz Appollo, que aceitou a incumbência; 2º - Indicação dos membros componentes para 
a composição das Comissões Diretoras dos Departamentos: Mocidade; Serviço Assistencial; 
Comunicações; Orientação Jurídico-Administrativa; Educação; Artes; Livro; Finanças; 
Orientação Doutrinária. Pronunciamentos: 1º Abel Glaser, sobre o Departamento de 
Mocidade, esclarece que, em reunião realizada, os jovens participantes do Departamento 
solicitaram prazo até 25 de Setembro de 1980, para o encaminhamento dos nomes da 
Comissão Diretora, na forma do regimento do DM - USE; 2º - Milton Felipeli propõe que 
Abel Glaser não aceite mais a indicação de seu nome, para propiciar a renovação diretora 
do DM; 3º - Paulo Roberto manifesta estranheza quanto a indicação de nome para o cargo 
de Diretor da DM, ser feita pelos componentes do DM, uma vez que se trata de cargo de 
inteira confiança da DE, competindo a esta última, na forma do atual regulamento, apreciar 
os nomes de acordo com a decisão do DM; 4º - Abel informa que existe a cogitação do 
nome de Miguel, digo, Marcos Miguel da Silva para a direção do Departamento de 
mocidade; 5º - Marcos Miguel pronuncia-se aceitando tal indicação, caso venha a ocorrer; 
Conclusão do Assunto: A DE aguardará pronunciamento do DM quanto a indicação dos 
nomes para a Comissão Diretora, recomendando a Abel Glaser que proponha na forma 
adequada, o nome de Marcos Miguel da Silva, para Diretor; Serviço Assistencial: O 
Presidente presta informações necessárias quanto ao funcionamento do Departamento, na 
última gestão, esclarecendo que o companheiro Mario Barbosa, que havia sido indicado 
para a direção do mesmo, por motivos particulares não poderá mais responder por essa 
direção. Após diversas manifestações sobre o assunto, concluiu-se por: a) convidar os 
companheiros Odair Cretela de Oliveira para responder pela Direção provisoriamente; 
contando com o assessoramento de Mario Barbosa e Maria Apparecida Valente; b) 
Consultar o companheiro Silvio Pelicano, para assumir a Direção do Departamento, 
brevemente, visto que Odair somente poderá fazê-lo em caráter transitório; Comunicações: 
O Presidente esclarece as atividades do Departamento e o programa desenvolvido pelo 
confrade Merhy Seba, em sua Direção; Milton propõe a dinamização do Departamento, a 
fim de que atenda às suas verdadeiras finalidades de Comunicações e não da edição apenas 
do jornal “Unificação”, que necessita, igualmente, sofrer grandes mudanças, para ser o 
porta-voz do Movimento. Conclusão: a) indicação de Merhy Seba, para a Direção; b) 
Assessoria da Diretoria Executiva, para o desenvolvimento das atividades; Departamento 
de Orientação Jurídico-Administrativa: Nestor informa que o dr. Flavio Pereira do Valle, 
na última gestão respondeu pela direção do Departamento, desenvolvendo série de 
atividades; b) Helio da Silva marques propõe que os companheiros pertencentes à área 
presidencial da USE não assumam outras tarefas diretivas, para atenderem com eficiência 
as funções de representação na organização, inclusive, junto aos principais acontecimentos 
espíritas; d) São propostos, então, os nomes dos confrades: dr. Adão Nonato de Oliveira e 
Éder Fávaro para a direção do Departamento: Conclusão: O presidente consultará o 
confrade dr. Adão Nonato de Oliveira. Departamento de Educação Espírita: Após 
apreciação geral em torno desse Departamento, conclui-se pela indicação posterior de seu 



Diretor, fazendo com que a SUE se posicione sobre as definições das atividades da 
Educação Espírita. Departamento de Relações Públicas: Indicado e aceito o nome do 
companheiro Murilo Rodrigues Alves para a direção; Departamento de Artes: Indicado e 
aceito o nome de Marília de Castro para a direção. Livro: Nestor informa que o confrade 
Wilson Garcia, que respondia pelo departamento não pode mais continuar na direção, por 
motivos particulares; Rubens Meira propõe que o Departamento seja estruturado de forma 
a poder, inclusive, remunerar um funcionário para atender com eficiência as suas 
finalidades; É lembrado o nome do confrade Alfredo Roberto Netto para Direção. O 
Presidente fará a consulta. Departamento de Orientação Doutrinária: a) Milton consulta 
Rubens Meira se aceita a indicação de seu nome (o que foi feito na reunião anterior) para 
a direção do Departamento; b) Rubens Meira responde afirmativamente; c) Nestor 
esclarece que o assunto deve ser tratado com cautela, para não dar imagem de que a DE 
desaprova o nome do companheiro Éder Fávaro; d) Milton manifesta-se dizendo que o 
companheiro Éder Fávaro mostrou o que é capaz de realizar, sendo que, na atual 
conjuntura, a USE necessita de maior vitalidade no setor doutrinário. Considera a atuação 
de Rubens Meira, nesse setor, mais eficiente; e) Paulo Roberto pondera que a DE 
estabelecendo o esquema de metas e objetivos procurará fazer com que as Comissões 
Diretoras dos Departamentos atendam suas finalidades e, se algum companheiro, 
futuramente, não puder satisfazer essas necessidades, não terá condições de continuar na 
Direção; f) Helio Marques pondera que, se a atuação do companheiro Rubens Meira for 
de maior valia para o DOD - Departamento de Orientação Doutrinária - poder-se-á 
futuramente estudar a possibilidade de substituí-lo no cargo de 2º Tesoureiro; Rubens 
Meira fala de sua atuação nesse campo (Doutrina), onde se considera mais útil para o 
Movimento Espírita. Informa também como poderiam ser desenvolvidas as tarefas do 
DOD, para maior dinamização da Doutrina, a fim de atender mais de perto os Centros 
Espíritas, indicando a divisão (apenas para efeito de realizações) do Estado em secções e a 
localização das principais necessidades dos Órgãos e instituições; h) Abel endossa as 
palavras de Rubens, informando que foi assim que o Departamento de Mocidade da USE 
estruturou o seu trabalho, em nível estadual; i) Nestor mostra a forma pela qual o DOD 
vem desenvolvendo as suas atividades, destacando que Éder Fávaro sempre solicitou o 
apoio geral para atender essas finalidades. Esclarece também que o Departamento, digo, 
que o funcionamento do Departamento será definido por ocasião da programação das 
atividades dentro da área doutrinária; j) Carlos Cirne manifesta-se favorável ao nome de 
Rubens Meira, para a Direção do Departamento, apelando para a sua indicação; l) Marcos 
Miguel propõe o nome de Rubens Meira para Diretor e Éder Fávaro como Assessor; m) 
Paulo Roberto pondera que é necessária uma conversa com Éder para não ser criado um 
clima desfavorável nas atividades da DE; n) É lembrado o nome de Wilson Francisco para 
compor a Comissão Diretora, na qualidade de Assessor; o) Abel mostra que a DE se 
encontra diante de uma realidade, da qual não pode fugir sendo que os pronunciamentos 
indicam a divisão de opiniões. Propõe que o presidente comunique tal posição ao confrade 
Éder Fávaro, solicitando o seu pronunciamento. Essa proposta foi aceita, sendo o assunto, 
então, transferido para a reunião do dia 18 de agosto de 1980. Em tempo: o confrade 
Antonio Schiliró manifestou-se também sobre o item relativo à indicação para o 
Departamento de Orientação Doutrinária, esclarecendo que a Diretoria Executiva da USE 
já não é a mesma da gestão anterior, visto que houve expressiva renovação dos diretores e 
que isso leva a admitir que a nova Diretoria Executiva pode ter outras aspirações e referiu-
se, por exemplo, quanto a substituição de Carlos Dias, que durante vários anos prestou 
seus serviços ao Movimento e que foi substituído em eleição do CDE, e que não houve 



muita reclamação quanto a isso, sendo essa alteração recebida com normalidade e, por isso, 
não vê necessidade de se estranhar qualquer mudança na Direção dos Departamentos. A 
reunião foi encerrada às 00:30 hs., do dia 15 de agosto de 1980, cabendo registrar que das 
20,20 às 21,00 os diretores pudessem participar da reunião de vibrações que é realizada 
normalmente às 5as. Feiras. E eu, Milton Felipeli, Segundo Secretário, lavrei a presente ata, 
que assino, após a sua aprovação, juntamente com os demais diretores. 
 
São Paulo, 14 de agosto de 1980. 
 
Assinaturas. 



















Ata de 18 de agosto de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da USE, realizada em 18 de Agosto de 1980, à rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 695, Itaim-Bibi, São Paulo, Capital, com início às 20:20 
hs, e presentes os diretores, excetos os confrades Helio da Silva Marques e Marcos Miguel 
da Silva, os quais, por motivos que justificaram, encontravam-se ausentes. Assuntos 
tratados: 1º - Conhecimento do organograma elaborado pelo confrade Paulo Roberto, 
sobre atividades e metas da DE; 2º - Indicação das Comissões Diretoras para os 
Departamentos; 3º - Reunião do CDE: Providências da DE. Inicialmente ocupou a palavra 
o companheiro Paulo Roberto Pereira da Costa, que após distribuir para os diretores cópias 
do organograma de atividades e metas da DE, passou a enfocar aspectos do referido 
organograma, destacando a importância da formação das áreas, aprovadas anteriormente, 
para maior entrosamento das atividades e maior facilidade de coordenação do trabalho por 
parte da Diretoria Executiva. 2º Assunto: Indicação das Comissões Diretoras dos 
Departamentos: O Presidente João Nestor Masotti comunica - que: a) Elaine Curti 
Ramazzini, Plinio Paulo de Luza e Carolina Flor da Luz Mattos aceitaram a indicação de 
seus nomes para a Comissão Diretora do Departamento de Evangelização Infantil. Elaine 
será a Diretora; b) Odair Cretela de Oliveira aceitou responder transitoriamente pelo 
Departamento de Serviço Assistencial; c) Merhy Seba aceitou a indicação para 
Departamento de Comunicações; d) conversou com Elfay Luiz Appollo sobre a indicação 
de Adão Nonato de Oliveira para o Departamento de Orientação Jurídico - Administrativa, 
face o conhecimento mais íntimo que Elfay tem como aludido confrade. À vista da natureza 
das atividades do Departamento e possibilidades daquele companheiro, Elfay Luiz Appollo 
sugeriu a indicação de outro confrade. Nestor informa que consultou, posteriormente a dr. 
Norberto Pásqua, sendo que aquele companheiro ainda não definiu-se sobre o assunto. 
Antonio Schiliró propõe que dr. Flavio Pereira do Valle continue a responder pela Direção 
do Departamento, compondo com outros advogados a Comissão Diretora. A indicação foi 
aceita pela Diretora Executiva e pelo confrade indicado; e) Murilo Rodrigues Alves aceitou 
a indicação para dirigir o Departamento de Relações Públicas; f) Marília de Castro aceitou 
a indicação para o Departamento de Artes; Alfredo Roberto Netto aceitou a indicação para 
direção do Departamento do livro; g) transmitiu ao companheiro Éder Fávaro a posição da 
Diretoria Executiva, de que além de seu nome outro companheiro (Rubens Meira) havido 
sido indicado para a direção do Departamento de Orientação e que Éder Fávaro mostrara-
se preocupado com a continuidade das atividades do DOD, já programadas e que estavam 
sendo levadas a efeito de acordo com os recursos disponíveis. Éder propôs a trabalhar em 
favor do Departamento. Sobre o assunto manifestaram-se: Milton Felipeli para ler 
apontamentos colhidos por ocasião de 3 (três) reuniões do CDE (1976 e 1977), fazendo 
análise das atividades programadas pelo DOD e quanto a direção pelo companheiro Éder 
Fávaro, salientando a necessidade de nova direção para maior dinamização daquele 
importante Departamento; Schiliró fazendo retrospectiva sobre o movimento de Doutrina, 
na USE, desde a direção pelo dr. Luiz Monteiro de Barros e de outros Departamentos 
(Evangelização Infantil, por Fábio Dutra), Assistência Social (pelo sr. Gonçalves), 
salientando que nunca houve trabalho dinâmico, sendo que agora nos encontramos diante 
de um quadro novo, de renovação da Diretoria, e que após a conclusão final de não-fusão 
da USE com a FEESP, o panorama do movimento se alterou e precisamos encarar isso com 
naturalidade. Solicitou de Rubens Meira pronunciamento quanto ao seu Plano de Ação 
junto ao DOD, caso seja indicado, fazendo ainda indagações sobre o interesse, o empenho, 



a dedicação e a renúncia que Rubens teria de fazer, em benefício da USE. Pela 
oportunidade, Rubens Meira distribuiu cópias de trabalho elaborado sob o título 
“Sugestões para as Atividades do Departamento de Orientação Doutrinária” e, após a 
manifestação de Paulo Roberto, abordando aspectos de organização e métodos de trabalho 
por parte do movimento e da DE, dentro da filosofia unificacionista, e que visa um melhor 
aproveitamento dos recursos teóricos e práticos, Rubens Meira posicionou-se sobre o 
assunto solicitado por Schiliró, destacando vontade e interesse em realizar tal 
empreendimento dentro do DOD, para maior dinamização do Movimento Espírita no 
Estado, partindo do levantamento de interesses e necessidades de cada região. Referiu-se 
também a inúmeros trabalhos doutrinários que foram sugeridos (e que não foram 
aproveitados) ao DOD, sobre: Passes, Desobsessão e Mediunidade. Schiliró pergunta a 
Rubens Meira se, caso não fosse indicado aceitaria prestar assessoria ao Éder. Rubens 
responde que tentou prestar colaboração, mas que notou ser difícil sua composição com 
aquele companheiro, face a diversas posições divergentes, inclusive, dentro do campo 
diretivo-doutrinário. Paulo Roberto propôs convidar Éder Fávaro para comparecer à 
próxima reunião da DE. Milton contrapõe, dizendo que esta não seria uma atitude ética 
para a DE uma vez que esse comportamento não foi aplicado aos demais departamentos. 
Flávio esclarece que, conhecendo bem o companheiro Éder Fávaro, pode afirmar que ele 
não deixar de compor a Comissão Diretora na qualidade de Assessor. Nestor pronuncia-se 
informando que acompanha o desenvolvimento das atividades do DOD e que nunca viu a 
integração ao trabalho, pelo Rubens, visto que o companheiro possui qualidades inegáveis 
para esse campo. Após essas manifestações, o assunto foi levado à deliberação dos diretores 
às 23,10 hs., havendo o registro de duas propostas: no 01: Convite a ser formulado ao 
confrade Éder Fávaro para comparecer na próxima reunião da DE: submetido à votação: 
quatro votos contra e dois votos a favor da proposta; Proposta número dois: Indicação de 
Diretor para o DOD: Submetida à votação: Rubens Meira, 6 votos; Éder Fávaro, nenhum 
voto. Após essa conclusão o Presidente Nestor Masotti manifesta-se confiante na 
capacidade do companheiro Rubens Meira, para a realização de sua tarefa. Nesse sentido é 
proposta e aceita por todos a seguinte composição do Departamento: Diretor: Rubens 
Meira – Assessores: Wilson Francisco e Éder Fávaro. 3º Assunto da Agenda: Reunião do 
Conselho Deliberativo Estadual. a) Definida a data de 14 de setembro de 1980 (aprovada 
pelo CDE). Local Rua Casa do Ator, 311, Vila Olímpia (sede do 29º CRE); b) 
Encaminhamento da proposta da 6ª UDE (Lapa) através da 29º CRE para desdobramento 
da área daquele órgão da 21ª UDE (Pirituba). c) Campanha para a integração da Família: 
Paulo Roberto apresenta organização e material orientativo ao desenvolvimento da 
campanha e pede autorização da DE para transmiti-lo ao CDE. Aprovado. d) Os assuntos 
relativos ao CDE ficaram para serem debatidos e concluídos na reunião da DE, de 25 de 
agosto de 1980. A reunião foi encerrada às 00:45 hs., do dia 19 de agosto de 1980 e eu, 
Milton Felipeli, Segundo Secretário, ditei a presente ata, que será assinada após a sua 
aprovação pela Diretoria Executiva.  
 

















 

 

Ata de 25 de agosto de 1980 
Reunião Ordinária da 

Diretoria Executiva e Departamentos 
 
Ata da reunião da Diretoria plena da USE, realizada aos 25 de agosto de 1980, segunda-feira, à 
rua Leopoldo couto de Magalhães Júnior, 695, Itaim-Bibi, São Paulo, Capital, com início às 20:50 
horas, presentes todos os Diretores executivos e mais os seguintes Diretores dos 
Departamentos: Orientação Doutrinária: Rubens Policastro Meira; Evangelização Infantil: 
Elaine Curti Ramazzini; Mocidade: Abel Glazer; Livro: Alfredo Roberto Neto; Comunicações: 
Merhy Seba; Relações Públicas: Murilo Rodrigues Alves; Artes: Marília de Castro; Orientação 
Jurídica-Administrativa: Flávio Pereira do Valle e Finanças: Hélio da Silva Marques, que 
ausentou-se da reunião às 21h18, por motivos particulares. Assuntos tratados: 1 - 
Apresentação dos Diretores dos Departamentos, por parte da Presidente; 2 - Apresentação dos 
objetivos estabelecidos pela Diretoria Executiva, para a composição do programa de trabalho 
para a atual gestão administrativa; 3 - Reunião do CDE; Providências gerais: a) Convocação da 
reunião; b) Esquema de trabalho; c) Preparativos; 4 - Campanha de Integração da Família: 
apresentação do esquema geral de ação, encaminhamentos, pronunciamentos e deliberações: 
01. O presidente Nestor João Masotti procede à apresentação dos Diretores indicados e que 
aceitaram a direção dos Departamentos. Apresentou, igualmente, aos Diretores 
departamentais o esquema aprovado pela DE e que estabelece os objetivos: geral e específicos, 
cujas cópias foram distribuídas para conhecimento mais detalhado. Sobre o lema “Kardek para 
o povo”, tal esquema objetiva a dinamização geral das atividades da USE e a confraternização 
intensificada da família espírita. Em seguida foi esclarecida que doravante as reuniões 
executivas serão realizadas: na 2ª segunda-feira de cada mês, somente para Diretoria 
Executiva, sem os departamentos; 4ª segunda-feira de cada mês, Diretoria Executiva e os 
departamentos (Diretoria plena fecha parentes. 3º Assunto: Reunião do CDE: Proposto e 
aprovado novo esquema de convocação e realização da reunião CDE, que será dividida nos 
seguintes itens: I - Assuntos informativos; II - Assuntos Orientativos; III - Assuntos deliberativos. 
Aprovou-se, então, a seguinte agenda de assuntos para a próxima reunião do CDE: I - Assuntos 
informativos: Secretaria, Tesouraria, Departamentos e Campanha da Sede Própria da USE; II - 
Assuntos Orientativos: AOP - Assessoria de Organização e Planejamento (apresentação do 
plano de ação da DE); Secretaria Geral (sobre a atualização cadastral da sociedades e órgãos); 
III - Assuntos deliberativos: 1 — Plano de trabalho da DE; 2 — Criação da 21ª UDE; 3 - Campanha 
de Integração da Família; 4 Outros assuntos propostos pelos órgãos. 4º Assunto da Agenda: 
Campanha de Integração da Família: falando pela Comissão Coordenadora, Paulo Roberta 
apresenta e é aprovado o Programa de Ação da Campanha, que visa fundamentalmente: a) 
Despertar a consciência geral para a importância e finalidade da família; b) Debater e propor 
soluções espíritas para as principais problemas da Família e da Sociedade; a campanha, que 
tem como “slogan”: A Melhor Escola ainda é o Lar” será desenvolvida em todo o Estado de São 
Paulo, utilizando-se de diversos recursos de divulgação, com vistas à participação de todos os 
espíritas. Lançamento da campanha: dezembro de 1980 (reunião do CDE); lançamento oficial 
para o Estado: 18 de abril de 1981. No período de junho a dezembro de 1980 serão efetuados 
os estudos e a preparação geral. De dezembro de 1980 a abril de 1981 será realizada o 
lançamento piloto sendo que a partir de abril de 1981, será efetuado a fase de apreciação 
propriamente dita da Campanha. Para nortear o planejamento da campanha foi ela elaborada 
pelo Assessor de Organização e Planejamento da DE um “Cronograma de Projetos“, para 
acompanhamento de todos os Diretores. A reunião foi encerrada às 00:10 hs do dia 26 de 
agosto de 1980. Eu, Milton Felipeli, Segundo Secretário, ditei a presente ata que será assinada 
após a sua aprovação. 



 

 

Assinaturas 











 

 

Ata de 25 de agosto de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da USE, realizada em 25 de agosto de 1980, à rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 695, Itaim – Bibi, São Paulo, Capital, com início às 20,00 
e com a presença de todos os Diretores. Assunto específico da Reunião: Coordenação das 
Áreas: Econômico – Financeira; Administrativa; Doutrinária; Promocional e Organizacional. 
Objetos para discussão e deliberação: a) as atribuições das Áreas e b) a indicação dos 
respectivos coordenadores. Após informações e esclarecimentos gerais, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 1º Atribuições dos coordenadores das Áreas: a) servir de elo de ligação 
entre a Diretoria Executiva e as Comissões Diretoras dos Departamentos integrantes de cada 
uma dessas áreas; b) evitar conflitos de atribuições dos Departamentos; c) aproveitar os 
recursos humanos e materiais, para a execução das atividades; d) promover contatos para a 
solução de problemas; e) propor, apoiar e sustentar para que os objetivos sejam atendidos. 
Ressalte-se, ainda, que os coordenadores de áreas não possuem poder de decisão, uma vez 
que não se tratam de órgãos ou departamentos. 2º Indicação dos Coordenadores: Área 
Econômico – Financeira: Hélio 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. A reunião foi encerrada às 20:40 hs, para que 
em seguida, fosse realizada a reunião da Diretoria Plena, contando com a participação dos 
Departamentos. Eu, Milton Felipeli, Segundo Secretário, ditei a presente ata que será assinada 
após a sua aprovação. 
 
São Paulo, 25 de Agosto de 1980. Assinaturas 
 
Assinaturas. 







 

 

Ata de 08 de setembro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
A reunião foi iniciada as 20:15 hs, com prece proferida pelo Presidente da DE procedendo-se à 
leitura de uma página constante de uma das obras psicografadas por Chico Xavier. Com a 
palavra o Secretário Geral deu conhecimento aos presentes de carta recebida do confrade 
Jamil Nagib Salomão atualmente residindo em Americana, endereçada à Diretoria da USE e da 
FESSP, abordando assuntos diversos relacionados com a “Marcha Gradual do Espiritismo, 
dissidências e empecilhos”. Considerando a próxima reunião do CDE, no dia 14 do corrente, o 
Presidente solicitou ao Secretário Geral que prestasse informações relacionadas com as 
providências tomadas quanto à comunicação ao Instituto Espírita de Educação para a utilização 
do salão bem como das salas que serão utilizadas na véspera pelos Departamentos para suas 
reuniões gerais. O Secretário Geral que tais providências foram tomadas no devido tempo e 
que a Circular de Convocação, de nº 07/80, foi remetida aos membros do CDE a aos CREs, 
inclusive as Circulares dos Departamentos que convocaram Reuniões Gerais. Para 
conhecimento dos presentes entregou um exemplar da Circular 07/80 da qual consta a 
“Agenda da próxima reunião do CDE que é a seguinte: Assuntos informativos: Secretaria – 
Expediente e Registros; Tesouraria: Posição Financeira, Campanha de Provimentos; 
Departamentos: Conhecimento das Comissões Diretoras indicadas pela DE; Campanha da sede 
própria: Informações pela Comissão Coordenadora; Assuntos Orientativos: Assessoria de 
Organização e Planejamento: Planejamento das Atividades da DE (Plano de Ação). Secretaria 
Geral: Atualização Cadastral dos Órgãos e Sociedades; Assuntos Deliberativos: Plano de 
Trabalho da DE: Apresentação e Objetivos; criação da 21ª UDE: proposta da 6ª UDE 
encaminhada pelo 29º CRE; Campanha “Integração da Família”: Programa de ação proposto 
pela Comissão Coordenadora; Outros Assuntos submetidos pelos Órgãos.” A Diretoria tomou 
conhecimento e aprovou os Regulamentos elaborados pelo Departamento de Artes para os 
concursos de Dramaturgia e de Poesia. Os dois regimentos tratam da “constituição” dos 
mesmos do “Conteúdo”, dos “Prazos e Concorrentes e da Comissão Julgadora bem como da 
Classificação dos Trabalhos”. Ambos os regimentos serão publicados no jornal “Unificação”. O 
confrade Carlos da Costa Cyrne, Diretor de Patrimônio, deu conhecimento aos Diretores 
presentes do andamento da “Campanha Pró Sede Própria” a qual, segundo suas informações, 
vem sensibilizando visivelmente os meios Useanos. Com a palavra o Secretário Geral informou 
ter recebido carta do confrade Nogueira da Gama, do “Reformador”, órgão da FEB – Federação 
Espírita Brasileira, solicitando dados biográficos de Romeu de Campos Vergal, desencarnado 
recentemente. A solicitação foi atendida pelo Secretário, obtendo a biografia de Campos 
Vergal, com a viúva quando de sua estada em Serra Negra. Nada mais havendo a tratar foi a 
reunião encerrada com uma prece, às 23:10 horas, lavrando-se a presente ata, assinada após 
sua aprovação. 
 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata de 22 de setembro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de hum mil novecentos e oitenta, reuniu-se à 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães, número 695 (seiscentos e noventa e cinco) Itaim, nesta 
Capital, a Diretoria Executiva e Departamentos que assinaram o Livro de Presença. Com uma 
prece feita pelo Presidente, a reunião iniciou-se às 20:25 hs (vinte horas e vinte e cinco 
minutos). A seguir Presidente, notificou que em face demissão do Diretor de Patrimônio Carlos 
Cirne o CDE, elegeu o companheiro EDER FÁVARO para dirigir aquele Departamento. Após a 
leitura de mensagem “NO CAMPO” do livro Vinha de LUZ, feito por Eder Fávaro, passou-se aos 
assuntos da Secretaria: constatou-se a ausência do Secretário Geral e 1º Secretário que foram 
justificadas, não havendo, portanto, leitura da ata da reunião anterior e Expediente. O 2º 
Secretário, Abel Glazer, distribuiu aos presentes as Súmulas da reunião do CDE. O Presidente 
distribuiu aos presentes material referente à Orientação ao Centro Espírita encaminhado pela 
FEB, aprovado pelo CFN (Conselho Federativo Nacional); e informou que a FEB solicita a 
quantidade de Apostilas que a USE necessita. Após a ponderação de todos, concluiu-se que 
serão solicitadas 300 (trezentos) exemplares para os órgãos da USE. Área Econômico 
Financeira: o companheiro Hélio Marques (1º tesoureiro) relatou a situação em que se 
encontra a Tesouraria, os problemas que estão enfrentando e solicitou a colaboração de todos. 
Área Administrativa: O 2º Secretário, Abel Glazer, relatou que foi realizada uma reunião da 
Área, para conhecimento da situação e definições de funções dos secretários. Área de 
Orientação Doutrinária: o Coordenador da Área, Nestor J. Masotti, relatou a realização de uma 
reunião, onde foram abordados vários aspectos dos Departamentos componentes do mesmo 
e que serão feitas outras. Área Promocional: O coordenador informou que não houve reunião. 
Departamento do Livro: O Diretor Alfredo Roberto informou que desconhece o que foi 
realizado pelo Departamento, no entanto já reuniu com alguns companheiros pertinente à 
Área para definir algumas metas do Departamento. Levantou a questão da organização de uma 
Distribuidora da USE, ao que o Presidente, no ensejo notifica que não podemos protelar a 
organização da mesma tendo em vista a FEB pretender dar à USE a exclusividade na distribuição 
de suas edições. Flavio Pereira do Valle, 2º Vice-Presidente, apresentou a carta dos herdeiros 
de Noel Rosa, renunciando os direitos autorais, das letras e músicas psicografadas pelo médium 
Jorge Rizzini, em favor da USE. O Presidente questionou da conveniência ou não da USE, 
envolver-se em tal empreendimento, (edição de livros). Concluiu-se que a Área Promocional 
irá estudar o assunto, e por unanimidade foi aprovado que não deverão constar o selo USE, no 
livro, caso seja lançado. E por nada mais haver a se tratar, o Presidente solicita ao Diretor de 
Relações Públicas, Murilo, fazer a prece, encerrando a reunião às vinte e duas horas e trinta 
minutos. Eu, Marcos Miguel da Silva, 3º Secretário, lavrei a presente ata que após aprovada 
será assinada pelos Presentes. 
 
Assinaturas. 
 







 

 

Ata de 13 de outubro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ao décimo terceiro dia do mês de outubro de hum mil novecentos e oitenta, à Rua Leopoldo 
Couto Magalhães Júnior, número seiscentos e noventa e cinco, Itaim, nesta Capital, reuniu-se 
a Diretoria Executiva da USE (União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo). Com a 
leitura do capítulo vinte e três do livro Vinha de luz, de Emanuel. Secretaria: após o registro dos 
presentes, constatou-se a falta do primeiro secretário, Milton Felipeli. O Expediente constou 
de: recebidas as seguintes correspondências: I Fórum Brasileiro de Medicina; Programa de 
Atividades da Semana Espírita de Itu e Salto; carta das Federações da Bahia e Amazonas; UME 
São José dos Campos; UNIME de Piracicaba e Centro Espírita União. Tesouraria: Hélio Marques 
relatou as dificuldades que tem encontrado na Tesouraria. Informou para DE, da necessidade 
da contratação de um funcionário, inclusive, forneceu dados dos contatos que mantêm com 
empresas de temporários; nada foi decidido ficando para se entudar a posteriori. 
Departamento de Mocidade: O Presidente solicita a Abel Glazer que informe à DE, a decisão 
do Departamento, quanto à composição da DM (Comissão Diretora) que pelo Regimento deve 
ser indicada à DE. Abel notifica que em reunião de 28/09/80, Reunião Geral do Departamento 
de Mocidade, foi eleita a Comissão Diretora composta de: Marcos Miguel da Silva, Diretor; 
Maria Aparecida de Souza, Secretaria Administrativo; Ricardo Rodrigues Bueno, Secretaria de 
Doutrina; Cezar A. Ortiz, Secretaria de Promoções; Divanir Monte Garcia, Secretaria de 
Divulgação. Após comentários dos presentes o Presidente verificando não haver objeções, deu 
por ratificada por unanimidade a Comissão Diretora apresentada. O Presidente distribuiu para 
todos os Diretores presentes, para estudos, minutas de Regimento Interno de UME; UNIME; 
UDE; Regimento de CRE; Estatuto de UME, UNIME, UDE e divisão territorial e administrativa. 
Campanha Integração da Família: o Coordenador Paulo Roberto comunica e solicita a 
participação de todos para um Encontro nos dias 22 e 23 de novembro, para programação e 
análise do trabalho a ser desenvolvido, objetivando também, sensibilizar divulgadores da 
campanha. Na oportunidade, haverá a participação de Mario Barbosa e equipe. E por nada mais 
haver a se tratar a reunião foi encerrada às 24 (vinte e quatro) horas com uma prece proferida 
por Hélio Marques. Eu, Marcos Miguel da Silva, lavrei presente chata, que após aprovada será 
assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 









 

 

Ata de 27 de outubro de 1980 
Reunião Ordinária de 

Diretoria Executiva e Departamentos 
 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro de hum mil novecentos e oitenta, à Rua Leopoldo 
Couto Magalhães, número seiscentos e noventa e cinco, Itaim-Bibi, nesta Capital, reuniu-se a 
Diretoria Executiva e Departamentos da USE, cujos membros presentes assinaram o Livro de 
Presença. Com uma prece, às vinte horas e trinta minutos, o Presidente deu por iniciada a 
reunião. Secretaria: foram apresentadas as correspondências recebidas. Minuta de 
regimentos: o Presidente solicitar parecer da DE sobre minutas de Regimento e Estatutos para 
UME, UNIME, UDE, CRE e Divisão Territorial. Quantos aos Estatutos ficou decidido consultar o 
parecer de advogados sobre o assunto, dada a complexidade e envolvimento da própria USE. 
Os Regimentos de UME, UDE, UNIME, CRE e Divisão Territorial foram aprovados, devendo ser 
encaminhados para os órgãos e apresentado no CDE. Campanha de integração da família: Paulo 
Roberto informou que a Campanha será lançada no CDE de dezembro (dia quatorze) e que no 
dia vinte de abril haverá o lançamento oficial para todo o Estado. Tesouraria: o Tesoureiro 
informa que está em contato com a Sede Própria (Comissão); distribuiu um relatório 
demonstrativo de receitas e despesas até o dia 30/9/80. E por nada mais haver a se tratar, a 
reunião foi encerrada às vinte e três horas e quarenta minutos por Odair Cretela. E eu, Marcos 
Miguel da Silva, lavrei a presente data, que foi aprovada e assinada pelos presentes. 







 

 

Ata de 10 de novembro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
 
Ao décimo dia do mês de outubro (novembro) de hum mil novecentos e oitenta, à Rua 
Leopoldo Couto Magalhaes, nº seiscentos e noventa e cinco – Itaim – nesta Capital, reuniu-se 
a Diretoria Executiva da USE, cujos membros presentes assinaram o Livro de registro de 
Presença. Com uma prece proferida pelo Presidente Nestor J. Masotti, às 20:35 hs (vinte horas 
e trinta e cinco minutos) deu-se por iniciada a Reunião. A seguir o Presidente notifica aos 
presentes que a Comissão da Sede Própria, solicitou ao mesmo a palavra para apresentação de 
uma Nova Campanha. Com a aquiescência da DE, os membros da Comissão Pró – Sede própria 
(Marília de Castro; Carlos Cirne; Abílio ; Clodoaldo; Eder Fávaro; e Felipe Gimenez), apresentam 
a proposta: “Campanha dos 500”, que consistia numa campanha de âmbito Estadual, num 
período de 12 (doze) a iniciar-se em janeiro de 1981, com ampla divulgação dirigida não ao 
Centro Espírita, mas a pessoas físicas ou jurídicas; serão carnet bancários de 500 sócios a Cr$ 
1.000 (hum mil cruzeiros); 500 a Cr$ 500 (quinhentos cruzeiros); 500 de Cr$ 200,00 (duzentos 
cruzeiros). O Sócio assumirá um compromisso mensal, depositado em agência bancária na 
conta da USE, a quantia constante do carnet adquirido. Na proposta constava a sugestão de tal 
campanha visava também fortalecer a administração da DE, cujos resultados seriam 50% DE e 
50% sede própria. Após diversas considerações dos componentes da Comissão da Sede Própria 
e da Diretoria Executiva, a campanha foi aprovada. Secretaria: Expediente: recebido carta da 
Instituição Espírita Nosso Lar; Centro Espírita União e um livro A vida Conta que foi 
encaminhado ao Departamento do Livro. CDE (Conselho Deliberativo Estadual): foi aprovada a 
seguinte agenda de assuntos para a Reunião do CDE do dia 14/12/81 (quatorze de dezembro 
de hum mil novecentos e oitenta e hum): Assuntos Informativos – Secretaria, Tesouraria; 
Departamentos; Comissão da Sede Própria; outras informações. Lançamento: Campanha 
Integração da Família: “A melhor Escola ainda é o LAR”. Assuntos Deliberativos – Regimentos 
internos da UME; UNIME; UDE; e CRE; Estatutos da UME; UNIME; UDE. Divisão territorial e 
Administrativa da USE; outras informações pelos órgãos. E por nada mais haver a ser tratado a 
reunião foi encerrada aos 08 (oito minutos) do dia 11 (onze) de novembro de 1980. Eu, Marcos 
Miguel da Silva, 3ª secretario, lavrei a presente ata que após aprovada será assinante pelos 
presentes. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 24 de novembro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
A reunião foi iniciada às 19:30 horas com prece proferida pelo Presidente da DE. Em seguida 
foi lida uma página do livro Vinha de Luz. Após a leitura o Presidente colocou a D.E a par das 
dificuldades que estão sendo encontradas pelo Diretor do Departamento de Orientação 
Doutrinária com o confrade Rubens Policastro Meira, na implantação e execução da tarefa que 
lhe está confiada, dificuldades essas confirmadas pelo próprio Diretor, presente à reunião na 
condição de 2º Tesoureiro. Feita a análise da questão, que demandou uma apreciação mais 
abrangente envolvendo outros setores de atividades, a DE concluiu pela conveniência de se 
proceder um remanejamento na atribuição de cargos, como segue: Flavio Pereira do Valle fica 
designado para coordenar a Área Organizacional e dispensado da coordenação da área 
promocional; Paulo Roberto Pereira Costa fica designado para coordenar a Área Promocional 
e dispensado da coordenação da Área Organizacional; Rubens Policastro Meira fica designado 
para o cargo de Assessor de Organização e Planejamento e dispensado do cargo de Diretor do 
Departamento de Orientação Doutrinária e Eder Fávaro fica designado para o cargo de Diretor 
do Departamento de Orientação Doutrinária assumindo todos as suas funções de imediato. Foi 
submetida, ainda, à DE proposta no sentido de designar a Comissão Diretora do Departamento 
de Educação, que ficou assim constituída: Diretoria: Ilizia Moreira; 1ª Secretaria: Elza Conte e 
2ª Secretaria: Elaine Curti Ramazzini. A reunião foi encerrada às 20,15 hs, lavrando-se a 
presente ata assinada após sua aprovação.  
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 01 de dezembro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ao primeiro dia de dezembro de hum mil novecentos e oitenta, reuniu-se às vinte horas e cinco 
minutos à rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior número 695 (seiscentos e noventa e cinco), 
Itaim, nesta Capital, a Diretoria Executiva , cujos membros presentes assinaram o livro de 
presença. Após a prece feita pelo presidente, foi lida e comentada a mensagem do livro Vinha 
de Luz- Sublime Recomendação. Foram lidas e aprovadas as atas dos dias 14, 18 e 25 de agosto 
de 1980. A reunião foi encerrada às 21,00 h com prece feita pelo Marcos. E eu, Marcos Miguel 
da Silva, 3º Secretário, lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 







 

 

Ata de 08 de dezembro de 1980 
Diretoria Executiva 

 
Ao oitavo dias do mês de dezembro de um hum mil novecentos e oitenta, reuniu-se à rua 
Leopoldo Couto de Magalhães número seiscentos e noventa e cinco, Itaim, nesta Capital, a 
Diretoria Executiva da USE, cujos membros presentes assinaram o livro de presença. Com 
prece, a reunião foi aberta às 20:25 hs, pelo Presidente. Expediente: recebemos as seguintes 
correspondências: convite da Capemi; carta do Lar Espírita Euzébio de Oliveira Brandão, 
solicitando material do SAE; Boletim Informativo de Araçatuba, Centro Espírita Jesus no Lar;  
circular de reunião do 17ª- CRE; Federação Espírita do Estado de Alagoas; Balancete de 
tesouraria outubro do 29ª CRE. O Diretor do Departamento de Comunicação Merhy Seba, 
presente na reunião, apresentou as seguintes propostas: composição de um Conselho Editorial 
e de Redação; e editar o jornal Unificação mensalmente: após considerandos e ponderações 
dos presentes foi aprovado o Conselho Editorial do Jornal Unificação que comporá dos 
seguintes companheiros: Abel Glaser, Éder Fávaro, Merhy Seba, Paulo Roberto Pereira da 
Costa, Murillo Rodrigues Alves. Quanto à Comissão de Redação foi delegada pela DE ao 
Conselho Editorial designar. Foi aprovada a confecção de um escaninho, com o objetivo de 
agilizar o fluxo de correspondências aos diretores da DE e Departamentos. Foi aprovado que o 
jornal Unificação passará a ser editado mensalmente. O Departamento de Mocidade solicitou 
à DE, numerário para a confecção de um cartaz a ser distribuído a todos os Centros Espiritas 
que possuem Mocidade Espírita. A solicitação gerou diversos comentários referente a 
problemas financeiros da USE, e nada se concluiu sobre o assunto. No entanto os cartazes, no 
momento, não poderiam ser suportados pela Tesouraria da DE, face sua difícil situação. Nada 
mais havendo a se tratar foi encerrada a reunião às 23:30 hs pelo Merhy Seba. Eu, Marcos 
Miguel da Silva, 3º Secretário, lavrei a presente ata que após aprovada será assinada pelos 
presentes. 
 
Assinaturas 
 






