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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

12 de Janeiro
09 e 23 de Fevereiro

09 e 23 de Março
13 e 27 de Abril

04, 11 e 25 de Maio
08 e 22 de Junho

06, 13 e 27 de Julho
03, 10, 24 e 31 de Agosto

14 e 28 de Setembro
26 de Outubro

09 e 23 de Novembro
14 e 21 de Dezembro



 

 

Ata de 12 de janeiro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Ao décimo segundo dia do mês de janeiro de hum mil novecentos e oitenta e um, à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nu1mero seiscentos e noventa e cinco, Itaim – nesta 
Capital, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, cujos membros presentes assinaram o livro de 
presença. Com início às 20,30 hs, o Presidente proferiu uma Prece, passando em seguida à 
leitura e comentários da mensagem Atribulados e Perplexos do livro Vinha de luz. Expediente: 
Foram recebidos de vários órgãos da USE, Centros Espiritas; Federações, e companheiros, 
cartões de felicitações pelo transcurso do Natal e alvorecer de um novo ano. O Presidente, 
Nestor J. Masotti, informa que a presença de Divaldo Pereira Franco, para lançamento estadual 
da Campanha Integração da Família, foi confirmada para o dia 25.04.81. Foi apresentada à 
Diretoria Executiva a Diretora do Departamento de Educação Ilisia Moreira e na oportunidade 
foi apresentada a minuta do Departamento de Educação, que após estudos, ressalvas e 
considerações ao mesmo, foi aprovado pela DE, para ser encaminhado ao CDE. E por não se 
ter mais assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada às vinte duas horas e vinte minutos 
(22,20 hs) com prece feita por Helio Marques. E eu, Marcos Miguel da Silva, 3º Secretário, lavrei 
a presente ata, que após aprovada será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 09 de fevereiro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e oitenta e hum. Às 20,30 hs, reuniu-
se à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior numero seiscentos e noventa e cinco – Itaim, a 
Diretoria Executiva da USE. Com prece feita pelo Presidente a agenda de assuntos constou de: 
Ordem do dia da Reunião do CDE – foi aprovada a seguinte agenda Assuntos informativos – 
Secretaria, Tesouraria, Departamentos, outras informações. Assuntos Deliberativos – 
Regimentos UME, UNIME, UDE, CRE e Estatutos UME, UNIME UDE e outros assuntos propostos 
pelos órgãos. Informação pelo Presidente que o Diretor de Comunicação, Merhy Seba, não 
mais continuará participando e dirigindo aquele Departamento por motivo de mudança para o 
interior de São Paulo. Tesouraria: Informa que foi firmado o convênio com Banco Itaú 
(Campanhas dos 500). O Departamento de Mocidade solicita verba para confecção de cartazes, 
que foi aprovada. Também aprovada a proposta de Abel Glaser, de se levar ao CDE, o aumento 
das mensalidades da Sociedades Unidas. Antonio Schiliró solicita providências quanto ao artigo 
publicado no Jornal “Correio Fraterno do ABC” onde se faz uma crítica à Diretoria da USE. Ficou 
decidido uma visita em comissão à direção do jornal. E por nada mais haver a ser tratado a 
reunião foi encerrada as 23:00 hs com prece proferida por Odair Cretela. E eu, Marcos Miguel 
da Silva, 3º Secretario, lavrei a presente ata que após aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 23 de fevereiro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de hum mil e novecentos e oitenta e um, reuniu-se às 
vinte horas e trinta minutos em sua sede social à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. nº 695 
– Itaim-Bibi, a Diretoria Executiva da USE com prece do Presidente Nestor João Masotti e a 
presença dos demais membros que assinaram o livro competente. EXPEDIENTE: Recebido 1) 
Cartão da Comissão Nacional Pró-indicação Francisco Cândido Xavier; 2) C. E. Paz de Paraguaçu 
Paulista comunicando nova Diretoria; 3) Soc. Esp. 25 de Dezembro informando nova Diretoria; 
4) do 3º CRE Campinas – informando que o atual Presidente passou a direção do mesmo para 
Ironildo Bosseli por motivo de mudança da cidade; 5) Relatório da Concafras; 6) Boletim nº 113 
da UME de Araçatuba; 7) Programa da Con. Espírita da Alta Noroeste. Em seguida Nestor João 
Masotti apresenta proposta de se publicar um opúsculo ou livro com a entrevista do Divaldo 
Pereira Franco, realizada na USE no dia 20.04.80. Proposta aprovada e livro se chamará 
“Diálogo”. TESOURARIA: Helio da Silva Marques apresentou o Balanço Geral de 31 de dezembro 
de 1980 e síntese de proposta a ser encaminhada na próxima reunião do CDE. Informa que foi 
firmado convênio com o Banco Itaú S/A para confecções de talões da Campanha dos 500 – sede 
própria. Marília informa que o lançamento da campanha será primeiro entre os Diretores da 
DE da USE. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES: Paulo Roberto Pereira da Costa passa a ser 
coordenador da Área de Comunicações. Murilo Rodrigues Alves informa que esteve na 
Associação Médico-Espírita onde foi divulgada a Campanha Integração da Família. Na 
oportunidade foi solicitado que a USE fosse constante junto à Amesp. Houve na reunião uma 
mensagem de Batuíra, motivando a equipe que está trabalhando, destacando também a 
cautela para não esperar resultados imediatos. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Informando  
suas atividades . A reunião foi encerrada às 23,10 hs com prece proferida por Éder Fávaro. E 
eu, Marcos Miguel da Silva, 3º Secretário, lavrei a presente ata que após aprovada será assinada 
pelos presentes. 
 

São Paulo, 23 de fevereiro de 1981. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 9 de março de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e um, reuniu-se em sua sede na 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. no 695, Itaim-Bibi, às vinte horas e quarenta minutos, a 
Diretoria Executiva da USE sobre a Presidência de Nestor João Masotti que fez a prece inicial. 
Expediente: 1) Cartas da UME SJC Informando constituição do Departamento de 
Comunicações. 2) Mural da UNIMESA. 3) Carta da Federação Espírita do Paraná noticiando nova 
Diretoria. 4) da UME de Santos informando desligamento da Associação Cristã Beneficente e 
Grupo Espírita Obreiros do (bem) Senhor. 5) da UNIME de Osasco informando representação 
na atividade ecumênica da Faculdade de Direito local. 6) do C. E. Seara de Jesus - Osasco 
informando nova Diretoria. 7) do Instituto Fraternal de Laborterapia solicitando relação de 
Centros Espíritas. O Secretário Geral Antonio Schiliró colocou a par a DE, que o Departamento 
do Livro solicitou à Prefeitura Municipal de São Paulo, através das Relações Públicas, o local 
para realização da I Feira Estadual do Livro Espírita, no entanto, está cancelando o evento por 
não haver tempo hábil. Apresentou ponderações sobre a utilização do local, pois a seu ver será 
muito desagradável para a USE fazer um pedido e cancelar logo em seguida e que somente 
tomou conhecimento do assunto na reunião do CDE, quando não foi devidamente discutida na 
DE. O Presidente Nestor ficou de entrar em contato com o Departamento do Livro para 
solucionar o assunto. Cota Mensal dos Centros Espíritas: Antonio Schiliró apresentou sugestões 
de se enviar duas circulares, sendo uma para os Centros Espíritas e outra para os órgãos. A 
carta dirigida aos CEs, falando da aprovação da cota mínima, enfatizaria a importância da USE, 
que a contribuição é estatutária, como é feita a distribuição da cota e como é utilizada pela DE. 
Na mesma circular falar-se-ia do Certificado de União e das fichas cadastrais. Quanto à circular 
encaminhada para os órgãos, abordaria: o que foi deliberado, os processos de cobrança que 
exigirá cadastros de CEs atualizados até 30 de abril. Após as ponderações dos presentes 
concluiu-se em se fazer uma montagem das circulares. O Presidente informa que realizou uma 
reunião a nível de Assessoria e Planejamento com todos os presidentes dos CREs, conforme 
solicitação dos mesmos. Foi confirmada a presença de Divaldo Pereira Franco no dia 26 de abril 
de 1981 pela manhã no Palácio das Convenções Anhembi; a divulgação da palestra será feita 
em cartazes inseridos no jornal “Unificação”. A reunião foi encerrada às 11,45 com prece 
proferida por Abel Glazer. E eu, Marcos Miguel da Silva, 3º Secretário, lavrei a presente ata que 
após aprovada será assinada pelos presentes. 
 

São Paulo, 9 de março de 1981. 
 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 23 de março de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos 23 dias do mês de março do ano de mil e novecentos e oitenta e um, reuniu-se em sua 
sede na rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr no 695 – Itaim-Bibi, às 20,00 hs, a DE da USE sob 
a Presidência de Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que 
assinaram o livro competente. Expediente: 1) da UNIME de Campinas comunicando que 
Manoel Cândido e Silva substitui Dirce Soares Pinheiros no Departamento de Orientação 
Doutrinária da UNIME; 2) da UNIME de Campinas convidando para III Mês Espírita de Campinas, 
de 7 a 29/3/81; 3) Do Centro Espírita Ismênia de Jesus, de Santos, comunicando sua nova 
Diretoria e anexando relatório anexo; 4) da UNIME de São Roque enviando atas da reunião; 5) 
Do Centro Espírita Amor e Caridade, de Mogi das Cruzes, agradecendo o envio de impressos 
pela DE; 6) Boletim Informativo da UNIME de Araçatuba, no 114; 7) da UNIME de Mogi das 
Cruzes encaminhando calendário de atividades de 1981; 8) da UNIME de Santo André referente 
à contribuição mensal da sociedade unida à USE; 9) do C.E. Caridade, de Jaboticabal, enviando 
balancete financeiro e patrimonial e relatório das atividades de 1980; 10) do 29º CRE, balancete 
de 1981; 11) da 19ª UDE comunicando realização do III Encontro da Família nos dias 7 e 8/3/81; 
12) da  UNIME de Rio Claro, solicitando o material sobre orientação doutrinária, evangelização 
infantil, mocidade espírita, serviço assistencial espírita e administração; 13) da Cruzada de 
Redenção Maria Nazareth, informando programa de Curso Intensivo de Iniciação ao Cinema 
Espírita. Secretaria Geral: informa que foram credenciados junto à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, como Procuradores da USE, para retirada de registros com e sem valor, 
vales postais, reembolsos e (??) os seguintes Diretores: Nestor João Masotti, Hélio da Silva 
Marques, Abel Glazer, Marcos Miguel da Silva e Antonio Schiliró até dezembro de 1982. Nestor 
João Masotti informa que esteve em Cachoeira Paulista, participando da reunião de dirigentes 
espíritas da área do CRE, abordando o tema “Unificação” dia 14/3/81; esteve também na FEB, 
dia 18/3/81, cuidando da questão do Livro Espírita para distribuição pela USE; a FEB dará 
desconto de 50% a 120 dias; (além da taxa prevista). Relativamente ao convênio da USE com o 
Instituto Espírita de Educação informa que o mesmo foi prorrogado por mais 180 dias; além da 
taxa prevista no convênio, a USE se propôs a apagar mais (20%) vinte por cento, como taxa de 
administração, taxa esta nunca inferior a 3.000,00. Convoca, ainda, todos os Diretores da DE 
para uma reunião na próxima segunda-feira, dia 30, às 20,00 horas, na sede da USE, para 
análise mais aprofundada da “Carta aos Órgãos“. Hélio da Silva Marques informa que o 
convênio firmado com o Banco Itaú S/A já está em execução e os carnês já foram recebidos. 
Diz que no dia 4/4/81 será definida a estratégia da distribuição dos mesmos. Elaine Curti 
Ramazzini, pelo Departamento de Evangelização Infantil, informa que estão programados 3 
almoços e 2 jantares visando levantar fundos para o Encontro Estadual de Evangelizadores que 
será realizado nos dias 5/6 e 7/9 próximo, na sede da USE, para cerca de 100 pessoas. Diz dos 
Encontros e Cursos programados para o Interior: Marília, dia 1 e 2/3 de maio e São José do Rio 
Preto, 6/7 de junho. Fala ainda do curso semi-intensivo que está sendo na sede da USE. 
Finalmente informa do Encontro em Pinhais, nos dias 31/10 e 1/2 novembro. Alfredo Roberto 
Netto, pelo Departamento do Livro apresenta um resumo das atividades do Departamento. 
Fala da Distribuidora do Livro da USE; diz da intenção de acionar também as regiões, visando 
conhecer a realidade do livro espírita no Estado; diz do cadastramento que está sendo feito 
pelo Departamento; da intenção de aumentar a demanda através das campanhas de 
preparação e realização de Encontros, da biblioteca da USE, das Feiras do Livro Espírita. Exibe 
layout de um cartaz a ser fixado no centros, que é aprovado pela DE. Informa que já realizou 
duas reuniões gerais. Fala do I Encontro Estadual de pessoas que trabalham com o livro espírita. 
Diz do pensamento de montar uma livraria no centro da cidade, em prédio alugado. Fala que 



 

 

está em andamento a minuta de regimento interno do Departamento. Elisia Moreira pelo 
Departamento de Educação informa a preparação de um artigo para o jornal “Unificação“; 
participação do Departamento junto ao Seminário de Didática Universitária. Na próxima 
reunião geral, o Departamento pensa em se reunir pela manhã, para não coincidir com a 
reunião geral do Departamento de Evangelização Infantil. Éder Fávaro justifica a ausência de 
Marília de Castro Leite do Departamento de Artes a esta reunião plena. Nestor João Masotti 
informa a vinda do Divaldo Pereira Franco, está acertada para 26 de abril, às 9,30 hs da manhã; 
que a gratuidade do Anhembi está ainda pendente; que também está acertada a presença de 
Divaldo dia 25/4 à tarde na sede da USE. Com vibrações de Elaine, Nestor faz a prece final 
encerrando às 22,30 a presente reunião. Eu, Abel Glazer, 1º Secretário, lavrei a presente ata 
que após aprovação será assinada pelos presentes. 
 

São Paulo 23 de março de 1981. 
 
Assinaturas 













 

 

Ata de 13 de abril de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de abril do ano de 1981, reuniu-se em sua sede social na rua Leopoldo 
de Magalhães Jr., no 695 – Itaim-Bibi; às 20,20 hs, a DE da USE sob a Presidência de Nestor João 
Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro de presença. 
Registra-se a presença de Norberto Scavone Augusto, do CEIA Centro Espírita Ivan 
Albuquerque, entregando-nos uma carta datada de 10/4/81, comunicando a dissolução da 
CEIA devido à impossibilidade de continuidade das atividades previstas em seus estatutos 
pondo à disposição da USE seus móveis e utensílios. Expediente 1) Carta da UNIME de São 
Bernardo de 8/4/81; da União Espírita Paraense, de 6/4/81; da Sociedade Espírita Estrela Luz e 
Verdade, de 3/3/81; da UME de São José dos Campos com programa da XXIX Semana 
Kardeciana; relatório administrativo de 1980 da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e carta 
assinada por Creusa de Sorocaba do dia 24/3/81. Sede Própria: Marília de Castro Leite 
apresentando em diversos cartazes toda a programação que será feita em prol da sede própria, 
enfocando aspectos dessa campanha, como também a distribuição dos carnês para esse fim. 
Paulo Roberto Pereira da Costa, em nome do Departamento de Artes, fala da intenção desse 
Departamento de promover o I Festival da Canção Espírita de Franca e o I Encontro Estadual 
de Arte que seriam realizados nos dias 18 e 19/7/81, na cidade de Franca, cujo temário seria: 
Aspectos da Arte em nossos dias; a Arte com mensagem espírita; a Arte através da 
mediunidade; Finalidades e formação dos Departamentos de Arte. Foi aprovado. Com preces 
e vibrações de Marília Castro Leite a reunião que foi encerrada às 24,00 hs. E para constar foi 
lavrada a presente ata sob ditado. 
 
São Paulo, 13 de abril de 1981. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 27 de abril de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias de abril do ano de mil e novecentos e oitenta e um, reuniu-se em sua sede 
social na rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 695, Itaim-Bibi, às 20,30 hs, a DE da USE sob 
a Presidência de Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Expediente: Recebido carta de 
Paulo Corrêa de Lara, de Marília, datada de 14-4-81; da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo solicitando divulgação do I Encontro de Pais do ABCD; do Centro Espírita “Deus, Cristo e 
Caridade”, de 25-4-81, comunicando nova Diretoria; da Casa do Caminho, de 10-4-81 enviando 
relatório do exercício de 1980; do Grêmio Espírita Alves de Alceu, de 25-3-81, confirmando 
recebimento de material; de Marcos Alberto de Mario, do Rio de Janeiro, de 10/4/81; da Unime 
de Fernandópolis, de 22-4-81; Boletim Informativo do Lar da Família Universal sobre a palestra 
do dr. Paulo Toledo Machado, em 25-4-81, cujo tema é Josué e os Juízes e os Pais de Sansão; 
da Unime de São Joaquim da Barra de 15-4-81; do 4º CRE Taubaté do Departamento de 
Mocidades, de 7-4-81; Boletim Informativo da UME de Araçatuba nº 115. Mural- Unimesa – 
sobre atividades e desenvolvimento da reunião do Conselho Deliberativo e Comissão Executiva 
e reunião mensal de 4-4-81; do Instituto Assistencial Nosso Lar de Santo André; da União 
Municipal Espírita de Rio Claro de 10/3/81. Departamento do Livro: Alfredo Roberto Netto 
comunica que está atualizando o estoque de livros e registra-se que as chaves do depósito 
estão sob os cuidados de Nair Aparecida de Souza, Plínio Paulo Lucas Leiva e Alfredo Roberto 
Netto. Este em nome do Departamento lê uma proposta solicitando posicionamento da USE 
ante a FEB - Federação Espírita Brasileira pela sua posição cada vez mais evidente como 
defensora e divulgadora de Roustaing, haja visto seu último artigo na Revista “O Reformador” 
órgão oficial da referida entidade. A DE tomou ciência e vai analisar essa proposta na próxima 
segunda-feira. Palestra Divaldo Pereira Franco: Realizou-se no dia 26-04-81 no Palácio de 
Convenções no Anhembi a palestra de Divaldo Pereira Franco, às 9,30 hs, com projeção de 
audiovisual para o lançamento da Campanha de Integração da Família. Foram feitos 
pronunciamentos por vários Diretores os quais foram unânimes pelo êxito do feliz evento. Foi 
aprovada a aquisição do videocassete da referida palestra pelo preço de Cr$ 3.000,00. 
Campanha de Integração da Família: Paulo Roberto Pereira da Costa apresentou o cronograma 
da Campanha. Falou da 1ª Fase e que a 2ª fase estava terminada, e que a comissão iria iniciar 
a 3ª fase da Campanha, já programada. Departamento do Livro: Registra-se a carta datada de 
27 de abril de 1981 com a proposta enviada por esse Departamento à Diretoria Executiva da 
USE com referência ao assunto. FEB - Roustaing, cujo teor é o seguinte: 
 

“São Paulo 27 de abril de 1981. 
Diretoria Executiva da USE-União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 
 
Em vista de uma posição cada vez mais evidente que FEB - Federação Espírita 
Brasileira vem assumindo publicamente e em decorrência das consequências 
doutrinárias que a mesma posição acarretando, o Departamento do Livro, pela 
pessoa de seu Diretor, Alfredo Roberto Netto, vem pela presente proposição 
esclarecer e solicitar: 
1 – A FEB, em seu último número da revista “ O Reformador”, órgão oficial da 
referida entidade e representativa do Movimento Espírita Brasileiro, deixa 
claramente lavrada a sua posição de defensora e divulgadora de M. Roustaing. 
Entendemos que a liberdade de escolha e pensamento é direito de todos, não 
cabendo a ninguém questioná-lo, desde que permaneça na esfera da 
individualidade. Cada ser é dono de sua consciência e por ela direciona sua 



 

 

evolução e esse direito também pertence aos diretores da FEB, individualmente. 
Essa liberdade deixa de existir, no entanto, com tanta amplitude, quando 
voluntariamente aceitamos princípios e ideias já estabelecidas, sendo dever dos 
homens, nessa condição, preservá-los e divulgá-los de acordo com o consenso 
coletivo. Essa liberdade, segundo entendemos, não está sendo observada pela 
Diretoria da FEB como instituição Espírita que é. É seu dever primordial zelar pela 
preservação da pureza doutrinária da Codificação, assim como representar os 
postulados espíritas diante do público irmão e leigo, dentro de princípios de 
fidelidade e imparcialidade. Desconhecemos a autoridade com que se investiu a 
citada Diretoria, para questionar a Codificação e seu Codificador, publicamente, em 
aspecto e opinião que entendemos puramente pessoais de seus Diretores, como 
tão pouco representar o Movimento Espírita (Brasileiro) com essa opinião. 
 
2 – A FEB que, por razões justas e suficientes vem carreando, no correr dos últimos 
anos, o respeito e a participação harmônica de todo movimento espírita nacional, 
surge agora como foco desencadeante, e extremamente perigoso pelo seu 
provável eclodir breve, de cisão do Movimento Doutrinário. Em vários pontos do 
país, e em inúmeras regiões do Estado de São Paulo, começam a surgir movimentos 
expressando desagrado e repulsa a essas atitudes febianas, movimentos esses que, 
quando se somarem, poderão assumir proporções bastante nocivas para a própria 
Doutrina. Ao invés de estimular o estudo das obras básicas pelas grandes massas 
espíritas, que até hoje têm demonstrado sensível carência dos princípios culturais 
doutrinários, de procurar uma homogeneidade nos alicerces doutrinários 
fundamentando-se na obra do Codificador ainda tão desconhecida; de buscar as 
massas tão carentes das luzes que o Espiritismo oferece, equacionando meios que 
facilitem sua observação, preocupa-se em destacar uma personalidade 
contemporânea de Kardec que possui valor pequeno e discutível diante da Grande 
Obra Espírita; de destacar itens fragmentados, na tentativa de confundir os leitores 
e defender os seus objetivos, demonstrando com isso pretenciosa ideia de 
exclusiva capacidade de correta interpretação da Codificação Espírita. 
 
Diante do exposto propomos à Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo que: 
 

a. se posicione, oficialmente, diante da Diretoria da FEB; procurando alertá-la 
fraternalmente do perigoso momento em que nos situamos devido aos últimos 
acontecimentos, sugerindo revisão das posições assumidas. 

Reafirmando nosso respeito e lealdade aos princípios espíritas e useanos, 
esperamos aqui ter cumprido nosso dever. 
 

Assinado: Alfredo Roberto Netto. 
 
Departamento de Finanças: Helio da Silva Marques, informando que vai entrar em 
entendimentos com o dr. Benedito José Pereira da firma de Processamento de Dados sobre o 
orçamento e outros detalhes referente à nova sistemática contábil que a DE da USE pretende 
implantar. Departamento de Patrimônio: Edér Fávaro confirmando o recebimento dos móveis 
e do saldo em dinheiro que a CEIA – Centro Espírita Ivan Albuquerque pôs à disposição da USE 
em virtude da sua dissolução; IEE – Nestor João Masotti informa que as atividades da USE estão 



 

 

reclamando uma maior área para as suas realizações e considerando que esse Instituto 
depende de maior recursos financeiros para apressar o término de seu prédio tomou a 
liberdade de propor em nome da USE ao IEE na pessoa de seu Presidente Antonio Lopes de 
Abreu Jr. conceder o dobro da área hoje utilizada, e em compensação a USE pagará ao IEE o 
dobro da importância hoje devida. Como algumas áreas dependem de acabamento para ser 
utilizada a USE se propõe a adiantar uma importância como contribuição para o citado 
acabamento, importância essa que deverá ser compensada mensalmente com o pagamento 
devido pela USE. A DE aprovou a proposta e vai ser formulada por carta. A reunião foi encerrada 
às 23,40 com prece. 
 

São Paulo, 27 de abril de 1981. 
 
 
Assinaturas 















 

 

Ata de 04 de maio de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos quatro dias do mês de maio do ano de 1981, reuniu-se em sua sede social na rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Junior, 695, Itaim-Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Nestor João 
Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo 
justificada a falta de Marília de Castro Leite. Registra-se a visita dos confrades Idelfonso do 
Espírito Santo, Pedro Antonio Valvano e Antonio de Souza Lucena informando que estiveram 
em Santos por ocasião da prévia referente ao 8º Congresso da ABRAJEE que vai ser realizada 
na Bahia no período de 17 a 21/4/82 entregando-nos o anteprojeto do Plano de Organização e 
Execução e o Anteprojeto do Regimento Interno do VIII Congresso Brasileiro de Jornalistas e 
Escritores Espíritas. Registra-se também a presença do confrade Jorge Rizinni. Após a retirada 
dos referidos visitantes, a reunião deu prosseguimento para analisar a proposta do 
Departamento do Livro. Foram analisados, estudados todos os aspectos que envolve o assunto: 
“FEB – Roustaing”, com pronunciamento de vários Diretores, sendo aprovada a seguinte 
resolução: A DE acolhe a manifestação apresentada pelo Departamento do Livro, mas não 
aprova a proposta transcrita no item a – “se posicione oficialmente, diante da Diretoria da FEB, 
procurando alertá-la fraternalmente do perigoso momento em que nos situamos devido aos 
últimos acontecimentos, sugerindo revisão das posições assumidas” limitando-se a registrar o 
documento como alerta para o assunto, tomando providências cabíveis caso o problema 
persista. A reunião foi encerrada às 0,25 hs. do dia 5/5/81 com prece proferida por Alfredo 
Roberto Netto. E para constar foi lavrada a presente ata sob ditado. 
 

S. Paulo, 4 de maio de 1981. 
 
 
Assinaturas 







 

 

Ata de 11 de maio de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de maio do ano de 1981, reuniu-se às 20,20 hs, em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 695, Itaim-Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Nestor 
João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Foi lida e aprovada a 
ata de reunião do dia 25-08-1980. Com a seguinte ressalva: onde se lê foi elaborado pelo 
Assessor de Organização e Planejamento da DE um organograma de projetos, leia-se 
“cronograma DE projetos”. Onde se lê Paulo Roberto, leia-se, Paulo Roberto Pereira da Costa. 
Expediente: Carta da UME de São José dos Campos de 4-5-81, sobre centros adesos à USE; 
rádio telegrama da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acusando convite para 
“Campanha Integração da Família”; da União Espírita Mineira de 26-4-81 enviando cópia da ata 
da 31º reunião do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais de 24-4-81; carta da UME de 
Barretos datado de 10-12-80 assinada pelo seu Tesoureiro João Batista Galeti e recebida em 1-
5-81 através de Alfredo Roberto Netto explicando o seu não comparecimento na reunião do 
CDE de 13 e 14/12/80 e enviando Cr$ 10.000,00 pela venda de folhinhas; carta da Tesouraria 
enviada ao Banco Real S/A de 30-4-81 com referência à cobrança de duplicatas; Nestor João 
Masotti comunicando que esteve em Cruzeiro, onde manteve contato com os confrades 
daquela cidade. Ordem do dia: Foi elaborada e aprovada a ordem do dia da próxima reunião 
do CDE de 14-6-81. Departamento de Finanças: Helio da Silva Marques fez uma exposição aos 
presentes como vai funcionar a nova sistemática contábil que a DE pretende implantar, 
detalhando o seu processamento e o custo da implantação conforme orçamento aprovado, e 
que foi devidamente aprovado. Departamento de Mocidade: Marcos Miguel da Silva informa 
que a Reunião Geral desse Departamento vai ser realizada nos dias 30 e 31/5/81 em Campinas 
onde será feita a avaliação das últimas Confraternizações e resultados das eleições plenárias. 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica: Flavio Pereira do Valle informando ter 
visitado o Sanatório Jésus Gonçalves, de Piratingui, tendo enaltecido a grande obra de Jésus 
Gonçalves. Marcos Miguel da Silva releu a mensagem de noite “A prece recompõe” sendo 
encerrada a reunião às 23,50 hs. Com prece de Abel Glazer e para constar foi lavrada a presente 
ata sob ditado. 
 

São Paulo 11 de Maio de 1981. 
 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 25 de maio de 1981 
Reunião Ordinária 

Diretoria Executiva e Departamentos 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de 1981, reuniu-se às 20,25 hs em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr nº 695, Itaim-Bibi, a DE. da USE sob a Presidência de 
Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
competente sendo justificadas as faltas de Flávio Pereira do Valle, Marcos Miguel da Silva e 
Alfredo Roberto Netto. Murillo Rodrigues Alves leu a mensagem “Aprendendo” fazendo 
comentários. Foram lidas e aprovadas as atas da reunião de 13-10-80, de 27-10-80 com a 
seguinte ressalva: leia-se que a reunião foi encerrada pelo presidente Nestor João Masotti e 
prece proferida por Odair Cretela de Oliveira; de 11-05-81 e 25-05-81. Foi também lida e 
aprovada na reunião anterior a ata da reunião de 22-09-80. EXPEDIENTE: Recebido carta da 
CEIA – Centro Espírita Ivan Albuquerque de 17-05-81 enviando os seguintes cheques: 522765 
de Cr$ 73.220,00, 001941 de Cr$ 600 00 e 042690 de Cr$ 26.180,00, todos do Banco Brasileiro 
de Descontos S/A; do C. E. Nova Era, de 6-05-81, informando a suspensão de vendas do jornal 
“Unificação”;  relatório do 29º CRE ref. ao Balancete da Tesouraria de 04/81, da UDE da 6ª Zona 
de 13-05-81, enviando carta de do C.E. Irmão Itajubá de 10-03-81, solicitando demissão do 
quadro social da USE; da Fed. Esp. do Est. de Alagoas, de 25-04-81, comunicando a eleição da 
Nova Diretoria; da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de 07/05/81 com referência a 
acondicionamento de publicações periódicas; da UNIME de São Roque enviando ata da 2ª 
Reunião de 1981 em 22/02 e 3ª Reunião em 29/03/81; Boletim Informativo do Lar da Família 
Universal; convite da Comunidade Espírita Unidos na Fé para inauguração da sede própria no 
dia 17-5-81; carta enviada a Milton Felipeli de 12/05/81 solicitando colaboração no sentido de 
enviar as minutas das atas das reuniões realizadas pela DE em 8/9 e 24/11/80; carta de Ulysses 
de Souza Carvalho, de Ribeirão Preto, de 12/05/81. Em seguida, Antonio Schiliró dando 
informações da Comissão Nacional pró Candidatura de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz 
com a edição do livro intitulado “Resumo das Obras Psicografadas por Francisco Cândido 
Xavier” sendo aprovado a compra de um volume para a Biblioteca da USE. Nestor João Masotti 
comunicando que esteve em Belém do Pará, representando a USE por ocasião do 75º 
aniversário da União Espírita Paraense. DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL: Elaine 
Curti Ramazzini comunicando que esse Departamento está solicitando ao Instituto Espírita de 
Educação a utilização de várias salas desse Instituto nos dias 5, 6 e 7/09/81 para que possa ser 
realizado o Encontro Estadual de Evangelizadores Espíritas. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO 
ASSISTENCIAL ESPÍRITA: Odair Cretella de Oliveira informando a possibilidade de se constituir 
uma comissão voltada ao campo de recuperação do alcóolatra e como também está sentindo 
dificuldades para ampliar o quadro de colaboradores desse Departamento. DEPARTAMENTO 
DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA: Com referência ao livro Síntese do Livro dos Espíritas, Eder 
Fávaro informa que vai voltar a abordar o assunto e quanto a um programa  de televisão onde 
conceitos espíritas foram apresentados completamente distorcidos foi deliberado que sempre 
que houver alguma manifestação através da imprensa que envolva conceitos espíritas 
distorcidos, desde que chegue ao conhecimento da USE, o Departamento de Relações Públicas 
se manifestará em nome dela, junto às autoridades. Antonio Schiliró informando que o 29º CRE 
vai comemorar o 150º (sesquicentenário) – aniversário – do nascimento de Bezerra de 
Menezes com palestra de Freitas Nobre e que contará com a colaboração de Silvio Lesser 
faltando apenas o local para apresentação desse evento que será no dia 27-8-81. 
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Murillo Rodrigues Alves apresentou e distribuiu aos 
Diretores, o trabalho intitulado “Algumas considerações e diretrizes para a equipe de 
colaboradores que trabalham em todas as fases da confecção do jornal Unificação”. Com prece 



 

 

de Odair Cretela de Oliveira, o Presidente Nestor João Masotti encerrou a reunião às 23,30 hs. 
E para constar foi lavrada a presente ata, sob ditado. 
 

São Paulo, 25 de maio de 1981. 
 
Assinaturas 
 













 

 

Ata de 08 de junho de 1981 
Reunião Ordinária 

Diretoria Executiva e Departamentos 
 
Aos oito dias do mês de junho do ano de 1981, reuniu-se às 20,15 em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 695 – Itaim-Bibi - a DE da USE sob a Presidência de 
Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
próprio. Foram lidas e postas em discussão e aprovadas as seguintes atas: ata da reunião do 
dia 10-11-80 com a seguinte ressalva: com referência aos carnês bancários onde sê lê: sócios, 
leia-se colaboradores. Ata da reunião de 24-11-80; do dia 25-05-81; do dia 1-12-80. Ressalva-
se também na ata ao dia 10-11-80 onde se lê 50% DE leia-se 50% DE até o teto de 100.000,00. 
EXPEDIENTE: Recebido carta do 12º CRE de Araçatuba de 30/5/81 anexando ata que ativou a 
UMEP (União Municipal Espírita de Penápolis); da UNIMESA Santo André de 30/5/81 
solicitando estatuto aprovado pelo CDE; Boletim Informativo da UME de Araçatuba nº 117 de 
06/81; Da 26º CONCRAFAS ofício – circular nº 01/81 de 5/81 informando a composição do seu 
Conselho Diretor; do Departamento do Livro da UNIME Ribeirão Preto, de 29/5/81 informando 
sobre a realização da VII Feira do Livro Espírita  de Ribeirão Preto; carta do 13º CRE Marília, de 
27-5-81 com relatório das atividades  desenvolvidas na I Confraternização Regional da Família 
Espírita realizada em 24-5-81; da UNIME Araçatuba de 26-5-81 sobre o Encontro de Jovens 
promovido por essa UNIME; da Fed. Esp. do Rio de Janeiro de 3/81 com referência à fusão que 
foi desfeita; da UNIMEU de Fernandópolis de 31/5/81; da Fed. Esp. do Estado de São Paulo de 
12-5-81 solicitando a remessa de apenas 20 exemplares do jornal “Unificação”; carta da UME 
de Itapetininga de 23-5-81 protestando pela publicação do livro “Síntese do Livro dos Espíritos” 
de autoria de Godoy Paiva e editado pela FEESP, e que são contrária a qualquer tipo de 
alteração, seja diminuição ou aumento , e solicita que se registre o seu protesto em ata, o que 
ora se faz; da UNIME de Osasco, de 20/5/81 informando a constituição da nova Diretoria; do 
10º CRE de Assis enviando relação de oradores da Jornada Regional Espírita de 6 a 21/6/81, da 
UNIME de Fernandópolis de 20/5/81 com assuntos diversos; da Fed. Espírita do Paraná de 
7/5/81; da Fed. Espírita Catarinense de 19/5/81 agradecendo a comunicação referente à 
mudança da Caixa Postal; da Fed. Esp. do Espírito Santo se congratulando com a iniciativa da 
Campanha Integração da Família ; da Fed. Esp. da Bahia de 9/5/81 com informações e notícias; 
Boletim da UME Araçatuba nº 116 de 5/81; da Fed. Esp. Brasileira de 6/5/81 enviando 
xerocópias das sugestões sobre o tema “Dinamização de Atividades Espíritas” para estudo 
preliminar e posterior apreciação na próxima reunião plenária do CFN em Brasília, no dia 3/4 e 
5/7/81; da Câmara Municipal de João Pessoa convite para entrega de título de cidadão 
pessoense ao professor Laurindo Cavalcante de Araújo, de 12-6-81; da Câmara Municipal de 
São Paulo de 26/5/81 cópia autêntica do requerimento PJ4781 iniciativa do vereador Francisco 
Gimenes e outros assinado pelo residente Paulo de Oliveira, de voto de júbilo pelo lançamento 
da Campanha Integração da Família; o jornal Presença nº 2 ref. março/abril/81; convite da 
Prefeitura e União Espírita de Monte Alto para participar de Cinema e Espiritismo dia 22 pelos 
festejos do Centenário Monte Alto; da UNIME de Ribeirão Preto de 11-5-81 propondo a 
eliminação dos CREs e a criação de Assessorias Regionais Espiritas; Instituto Espírita de 
Educação - com referência à proposta aprovada pela DE na reunião de 27/4/81 a USE enviou a 
esse Instituto, na pessoa do seu Presidente Antonio Lopes de Abreu Junior, uma carta datada 
de 25/5/81 em que a USE considerando que  suas atividades estão reclamando uma maior área 
para as suas realizações e considerando que esse Instituto depende de maior recursos 
financeiros para apressar o término de seu prédio, tomou a liberdade de propor ao IEE que 
conceda à USE o dobro da área hoje utilizada e esta em compensação pagará ao IEE o dobro 
da importância hoje devida . Considerando que algumas áreas do prédio do Instituto estão nas 



 

 

dependências de acabamento para poder serem utilizadas a USE se propõe a adiantar a 
importância de CR$ 150,000,00 como contribuição para o citado acabamento, importância essa 
que deverá ser compensada mensalmente como pagamento devido por esta entidade. A USE 
vai aguardar um posicionamento a esse respeito. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES: Ficou 
oficialmente formalizado o nome do Murillo Rodrigues Alves para o cargo de Diretor desse 
Departamento. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: será estudada na próxima reunião a 
contestação feita pela Comissão Organizadora do Curso Intensivo para Dirigentes de 
Mocidades Espíritas ao parecer da USE com referência ao trabalho “Espiritismo e Ciência”. 
DEPARTAMENTO DO LIVRO: Com o aumento crescente de serviços Alfredo Noberto Netto 
enfatizou a necessidade de outro elemento para trabalhos nesse Departamento. E para constar 
foi lavrada a presente ata sob ditado. 
 

São Paulo, 8 de junho de 1981. 
 
Assinaturas 
 













 

 

Ata de 22 de junho de 1981 
Reunião Ordinária 

Diretoria Executiva e Departamentos 
 
Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano de 1981, reuniu-se em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 695 – Itaim-Bibi. Às 20,30 horas a DE da USE sob a 
Presidência de Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que 
assinaram o livro próprio sendo justificadas as ausências de Marília de Castro Leite, Elaine Curti 
Ramazzini, Helio da Silva Marques. Foram lidas postas em discussão as atas dos dias 8-12-80, 
12-1-81 e 8-6-81. EXPEDIENTE: Recebido da Fed. Esp. Sergipana ofício nº 2/81 de 6.6.81; da 
UNIME de Presidente Prudente de 12-6-81 enviando o cheque nº 468299 de 15.000,00 do 
Banco Mercantil do Brasil S/A acertando remessa do jornal Unificação e outras informações; 
da Sociedade Pararrealista de Artes Plásticas, de 12-6-81 com referência Campanha Integração 
da Família; da Casa da Criança “Rosa Louzada dos Santos” de Santo André, de 30.5.81 
informando a eleição da nova Diretoria; convite que fazem Divanir e Mauro para o seu enlace 
matrimonial a realizar-se no dia 4.7.81; carta do IEE de 10/6/81 que concordou com a proposta 
da DE da USE feita por carta do dia 11/06/81; carta da UDE da 9ª Zona de 14-6-81, enviando a 
proposta formalizada pela Caravana da Fraternidade Jésus Goncalves, instituição unida da USE 
que é o de se criar o Ano Internacional do Hanseniano, solicitando apoio através dos nossos 
órgãos de divulgação; Balancete de 5/81 do 29º CRE, da Secretaria Geral de 20-6-81 
informando que doou ao Centro Espírita José Tibúrcio da Silva, na pessoa do seu Vice-
Presidente sr. Antonio Tormente, exemplares antigos e excedentes do jornal “Unificação”. Em 
seguida foi analisada e aprovada a súmula da ata da reunião do CDE ao dia 14-6-81. Antonio 
Schiliró informando que dos 20 exemplares da obra “Resumo das obras psicografadas por 
Francisco Cândido Xavier”, foram vendidos 15 exemplares e entregues 5 ao Departamento do 
Livro. DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA: Eder Fávaro informando que a Reunião 
Geral do dia 13-6-81 foi muito produtiva em termos de participação. PATRIMÔNIO: A DE da 
USE deliberou e vai enviar uma carta ao IEE para que ele também possa fazer uso comum da 
geladeira e do fogão doados à USE pelo Centro Espírita Ivan Albuquerque e que se encontram 
guardados em suas dependências. DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
JURÍDICA: Flávio Pereira do Valle, consultando a DE se seria necessária uma nova autorização 
por parte do CDE para atualizar o Estatuto de Centro Espírita, esta julgou desnecessário por se 
tratar de atualização do modelo antigo já aprovado e autorizado pelo CDE. A reunião foi 
encerrada às 10,45 com prece proferida por Odair Cretela de Oliveira.  E para constar foi lavrada 
a presente ata sob ditado. 
 

São Paulo, 22 de junho de 1981. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata de 06 de julho de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos seis dias do mês de julho do ano 1981, às 20,25 hs, em sua sede social, na rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Júnior, 695 – Itaim-Bibi, reuniu-se a DE da USE sob a Presidência de Nestor 
João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro próprio. Em 
seguida, Nestor João Masotti diz do objetivo da reunião que é analisar e avaliar o que a USE fez 
até o presente momento, o que vai fazer, como também será feita uma abordagem das 
atividades dos Departamentos objetivando a unidade de pontos de vista de determinados 
trabalhos. Será também analisada a posição da USE ante a FEESP, Aliança, Conselho Federativo 
Nacional e assim por diante. Conselho Federativo Nacional: Nestor João Masotti diz que esteve 
na reunião do CFN, em Brasília, nos dias 3, 4 e 5 de 07/81, com Antônio Schiliró, Secretário 
Geral; Paulo Pereira da Costa, 1º Vice-Presidente; Alfredo Roberto Netto, do Departamento do 
Livro; Elaine Curti Ramazzini, do Departamento de Evangelização Infantil. Na ocasião foram 
oferecidos 2 livros: O Evangelho e Obsessão – Desobsessão de autoria de Sueli Schubert, de 
Juiz de Fora. Deu diversas informações tais como o sesquicentenário do nascimento de Adolfo 
Bezerra de Menezes, o centenário da perseguição policial ao Espiritismo no Brasil em 1881; o 
Congresso de Esperanto, em Brasília e outras informações a respeito dos trabalhos 
desenvolvidos nas reuniões. Deu a palavra aos que lá estiveram presentes. Elaine Curti 
Ramazzini falou de sua participação, como convidada, para uma abordagem na área de 
Evangelização Infantil no Brasil. Alfredo Roberto Netto na área do Livro e Antonio Schiliró, 
destacou a atuação das Federativas no Conselho, o interesse de todos em participar das 
reuniões e de ouvir a palavra de São Paulo com muito carinho pelos trabalhos que apresenta e 
sua participação sempre atuante em colaborar pela unificação do Espiritismo no Brasil. Todos 
os demais diretores deram a sua participação nessa abordagem fraterna que vai se estender 
em outras reuniões. Departamento de Orientação Doutrinária: Com referência ao trabalho “O 
Evangelho no Lar” em fase de impressão, deliberou-se retorná-lo ao Departamento de 
Orientação Doutrinária para reexame, face à informação de que o CDE já aprovou, em 1970, 
trabalho do mesmo assunto. A reunião foi encerrada às 22,44  com prece proferida por Marcos 
Miguel da Silva. 
 
Em tempo, com referência ao CFN a proposta apresentada por São Paulo sob “Dinamização das 
Atividades Espíritas” foi acolhida pelo CFN como documento base para estudo no 5º ciclo de 
reuniões zonais. 
 
Para constar foi lavrada a presente ata sob ditado. 
 

São Paulo, 6 de julho de 1981. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 13 de julho de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de julho do ano de 1981, às 20,30 horas, reuniu-se em sua sede social, 
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695 – Itaim-Bibi, a DE da USE sob a Presidência 
de Nestor João Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
próprio, sendo justificadas as ausências de Antonio Schiliró e Murillo Rodrigues Alves. Foram 
lidas, postas em discussão as atas dos dias 22/6/81 e 6/7/81. EXPEDIENTE: Recebido carta da 
União da Mocidade Espírita Pátria do Evangelho, datada de 1/7/81, assinada pelo Presidente 
Natalino D´Olivo informando que no dia 27/6/81 encerrou suas atividades e de acordo com 
Assembleia Geral o patrimônio referente aos Imóveis foram destinados à USE dois lotes no 
Jardim Moreira (Guarulhos), com 322 metros quadrados e solicitam designarem o Diretor 
credenciado a resolver as pendências. Departamento Orientação Administrativa e Jurídica: 
Flavio Pereira do Valle apresentou o Estatuto modelo de Centro Espírita que será analisado por 
todos para posterior aprovação. Departamento de Evangelização Infantil: Foi elaborado um 
cartaz em comemoração ao Mês da Criança a ser lançado em outubro, que a DE, em princípio 
aprovou e que voltará ao Departamento de Evangelização para ser mais detalhado. 
Departamento da Mocidade: A DE aprovou a confecção das apostilas referentes ao 
Departamento de Mocidade. Patrimônio: A DE aprovou a venda de 2 (duas) máquinas de 
escrever antigas. Com referência às atas dos dias 22/6/81 e 6/7/81 as mesmas foram 
aprovadas. Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente. 
 

São Paulo, 13 de julho de 1981. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 27 de julho de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano mil novecentos e oitenta e um, reuniu-se, em sua 
sede social na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, Itaim-Bibi, às 20:20 horas, a 
diretoria da DE da USE, sob a Presidência de Nestor João Masotti que fez a prece Inicial. 
Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo justificadas as ausências de 
Murillo Rodrigues Alves e Elaine Curti Ramazzini. Foram lidas, postas em discussão e aprovadas 
as atas das reuniões dos dias: 9/2/81, 23/2/81 e 13/7/81. Expediente: Recebido, Boletim da 
Concafras 82 – ref. 7/81; da Federação Espírita do Espirito Santo 25/6/81, agradecendo o 
recebimento para estudo dessa Federação do Tema “Dinamização das Atividades Espíritas”; da 
Federação Espírita do Rio de Janeiro, de 15/7/81; da União da Mocidade Espírita de Santo 
André de 13/7/81, informando a eleição da nova Diretoria; convite do Diretor Presidente do 
sistema Capemi para a Conferência de Divaldo Pereira Franco em 30/7/81, no auditório do 
MEC; da União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro (USEERJ), comunicado 8 de junho de 
81, com referência à ação judicial que anulou a fusão e a nova Diretoria; Boletim Informativo 
118 de julho 81; da Unime de Araçatuba de 25/6/81, com referência ao Encontro de Jovens; 
fotocopia do requerimento 231/81 do Edil Miguel Malucce Neto da Câmara Municipal de 
Araçatuba com votos de aplausos à Unime de Araçatuba e as professoras Elaine Curti Ramazini 
e Maria Apparecida Valente pela orientação espírita sobre o compartimento sexual, na reunião 
de 23 e 24/5/81; da Unime de Fernandópolis, de 13/7/81 e Departamentos  de Mocidade; do 
Lar Escola Cairbar Schutel conforme (Rep) 14/7/81 e Departamento de Evangelização; da 
Unime de Botucatu 11/7/81, com vários assuntos; da União Intermunicipal de São Roque, com 
referência à 5ª reunião de 81 em 7/6/81 e 4ª reunião em 3/5/81; do 19º CRE, Fernandópolis, 
informando que o dr. José Milton Martins passou o cargo de Presidente a Luiz Carlos Barros 
Costa; do 29º CRE Balancete em 30/6/81; da Unime de Guarulhos, convite para VIII Semana 
Espírita de Julho /81; da Casa dos Espíritas em 15/7/81 informando um movimento realizado 
em prol da sede própria da USE que rendeu Cr$ 19.500,00 recebido pela Tesouraria em 
19/7/81, através do recibo nº 226; recebido um selo comemorativo da MEB – (Mocidade 
Espirita de Bebedouro) pelos 50 anos da Mocidade; do IEE de 9/7/81 acusando nossa carta de 
11/6/81; da UDE da 4ª Zona, de 14/6/81 solicitando informação se a USE tem posição formada, 
quanto às obras de Jean Baptiste Roustaing, tendo a DE informado que de acordo com todas 
as súmulas das reuniões realizadas pelo CDE publicadas desde o primeiro número do Jornal 
Unificação, até a presente data não consta nenhuma deliberação tomada pela referido CDE 
relativa ao assunto; com referência aos dois lotes destinados a USE, pelo encerramento das 
atividades da União da Mocidade Espírita Pátria do Evangelho foram designados os diretores 
Flávio Pereira do Vale do Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica e Eder Fávaro 
do Patrimônio para que possam tomar as providências devidas. Sede Própria: com o objetivo 
de adquirir uma sede própria para a USE, Marília de Castro informa que a Comissão esteve 
visitando e olhando um imóvel, situado na Rua Avanhargem (??), 57, com 5 andares, que nunca 
foi utilizado e que deu uma boa impressão posto à venda pelo valor de Cr$ 15.000.000,00. Foi 
proposto para que os Diretores também examinem o imóvel dentro de uma semana e deem o 
seu parecer. Que sejam feitas pesquisas junto a entidades e pessoas num esforço de 
canalizarem recursos por empréstimo ou por doação, para se concretizar a realização desse 
empreendimento. O assunto prossegue na próxima segunda-feira, dia 3/8/81. Departamento 
do Livro: Alfredo Roberto Netto informando que já foi editado o livro “Diálogo” e que o seu 
lançamento será feito por Divaldo Pereira Franco quando estiver de passagem por São Paulo. 
Foram doados 40 exemplares a Divaldo Pereira Franco sendo que um com dedicatória. Os 
pedidos de aquisição desse livro já podem ser atendidos. Jornal Unificação: Foram analisadas e 



 

 

estudadas diversas sugestões no sentido de melhorar a impressão desse jornal. Departamento 
de Arte: Marília de Castro informando que foi realizado o 1º Encontro Estadual de Arte 
(realizada) em Franca nos dias 10 e 19/7/81 com debates, embora não chegasse a conclusões, 
mas que serviu para uma abertura mental das pessoas. Também foi promovido o 1º Festival da 
Canção Espírita de Franca, com músicas e melodias muito boas e que muito surpreendeu. 
Departamento de Evangelização: Murillo Rodrigues Alves informa que o cartaz em 
comemoração ao mês da criança terá a seguinte mensagem: “Emergência mais que urgência”. 
Abel Glazer distribuiu uma estatística elaborada em 27/7/81, para conhecimento, referente à 
porcentagem de presença no CDE nas últimas 4 reuniões de representação por CRE e as 4 
primeiras reuniões de representação por UME / Unime. A reunião foi encerrada às 22,40 horas. 
Em tempo com referência ao Departamento de Arte, onde se lê:  conclusões, leia-se: não houve 
deliberações definitivas, mas reflexões sobre o temário do Encontro. Nada havendo mais a 
tratar, após lavrada a presente ata sob ditado. 
 

São Paulo, 27 de julho de 1981. 
 
Assinaturas 
 













 

 

Ata de 03 de agosto de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos três dias do mês de agosto do ano de 1981, reuniu-se, em sua sede social, na Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Júnior, no 695 – Itaim-Bibi às 20,20 horas, a DE da USE sob a Presidência 
de Nestor João Masotti, que fez a prece Inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
próprio, sendo justificadas as ausências de Alfredo Ribeiro Netto e Paulo Roberto Pereira da 
Costa. Foram lidas, postas em discussão as atas das reuniões dos dias 9/3/81 e 27/7/81. 
EXPEDIENTE: Programa da VII Feira do Livro Espírita de 11 a 18/7/81, com mensagem espírita; 
da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Itaberaba, de 18/7/81, convite para a 
comemoração do 26º aniversário de sua fundação; da Federação Espírita de São Paulo, 7/8/81, 
convidando para as homenagens que estarão prestando ao seu patrono Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes em seu sesquicentenário, de nascimento, nos dias 1, 8, 15 e 29/8/81 em sua sede 
social; de Celso Penas Seara, Salvador – BA, de 29/7/81, solicitando envio de mensagens; do 
Grupo Espírita Discípulos de Jesus, Rio de Janeiro, de 24/7/81, solicitando o envio de 
mensagens; programa da 1ª. Semana do Jovem Espírita promovido pela UDE 21ª zona de 
27/7/81 a 1/8/81. SEDE PROPRIA: Prosseguem os estudos objetivando a aquisição da sede 
própria da USE. Os diretores, inclusive os que visitaram o prédio da Rua Vanhargem, no 57, não 
deram uma solução definitiva quanto ao prédio em questão, mas ponderaram que sejam 
visitados outros prédios eventuais para um confronto, uma análise e uma avaliação mais 
profunda, não só quanto à localização, mas quanto aos problemas de áreas etc... Para isso será 
feito um questionário endereçado aos Diretores dos Departamentos, para que respondam 
dentro do prazo de 15 dias e seja analisado pela Comissão, A reunião foi encerrada às 22,50 
horas com prece de Abel Glazer. Nada mais havendo a constar foi lavrada a presente ata sob 
ditado. 
 

São Paulo 3 de agosto de 81  
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata de 10 de agosto de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de agosto do ano de 1981, reuniu-se às 20.20 hs, em sua sede social na 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 695, Itaim-Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Nestor João Masotti, e prece proferida por Antonio Schiriló. Presentes os membros que 
assinaram o livro próprio sendo justificada a ausência de Abel Glaser. Foram lidas, postas em 
discussão e aprovadas as atas anteriores de 9-3-81 e 3/8/1981. Expediente: recebido carta da 
UNIME de Presidente Prudente de 4-8-81 c/ referência ao Jornal “Unificação”; da 10ª UDE com 
ciclo de palestras em 8/81; da UNIME de São Roque sobre a 6ª Reunião de 1981 em 5/7/81; do 
CRE 24º ref. Reunião cujo assunto foi Estrutura da USE. Diminuição das CREs – Criação de 
Assessorias Seccionais. Extinção de Departamentos enviando um estudo que foram 
desenvolvidos a nível das 3 Unimes e UMEs de Americana, Piracicaba e Santa Bárbara D’Oeste, 
carta da FEB de 3/8/81 comprovando o recebimento de uma carta do confrade Luciano Moraes 
enviada de um Centro Espírita de Guaratinguetá. Em seguida foi elaborada e aprovada a ordem 
do dia da reunião do CDE do dia 13-9-81. Departamento de. Orientação Administrativa e 
Jurídica: Foi analisado com os presentes e com as devidas alterações, foi aprovado o estatuto 
modelo de Centro Espírita. Jornal Unificação. Foram aprovadas encadernações do Jornal 
formando novas coleções. Livro Diálogo. Foi aprovado o envio desse livro para todas as 
Federativas e pessoas em destaque no Movimento de Unificação. Campanha Integração da 
Família: Paulo Roberto Pereira da Costa informando que serão visitadas as cidades de Jacareí, 
no dia 16/9/81; Araçatuba no dia 1º de outubro de 1981 e Lins no dia 24 ou 31 de Outubro de 
1981, e para isso apresentou um cartaz com a mensagem “O momento é agora” que vai 
divulgar a campanha sendo aprovada a confecção de 2.000 a 3.000 cartazes. Às 22,45 hs. com 
prece proferida por Helio da Silva Marques, o Presidente Nestor João Masotti encerrou a 
reunião, e nada mais tendo a constar foi lavrada a presente ata sob ditado. 
 

São Paulo, 10 de Agosto de 1981. 
 
Assinaturas 
 
 







 

 

Ata de 24 de agosto de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 1981, reuniu-se às 20,20 hs, em sua sede social 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 695, Itaim-Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Nestor João Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
próprio sendo justificada a ausência de Abel Glaser. Foram lidas, postas em discussão e 
aprovadas as atas das reuniões dos dias 23-3-81 e 10-9-81. Expediente: Recebido carta do 
Departamento de Evangelização Infantil de 14-8-81 convidando a DE e Departamentos para a 
abertura dos trabalhos ref. ao I Encontro Estadual de Evangelizadores Espíritas, no dia 5-9-81, 
das 9 ás 12 horas; do VIII Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas em Salvador, enviando o 
regimento do Congresso; da FEP União Regional Espírita de Ponta Grossa, de 10-8-81 enviando 
o programa “Vianna de Carvalho” no mês de ago/set. No dia 31/8/81 a 4/9/81, solicitando o 
envio de alguns exemplares e cessão do cartaz “Livro Espírita – Rumo e Equilíbrio” para a 1ª 
Exposflex – Exposição da Feira do Livro Espírita em Lins em 5-9-81; Convite do Centro Espírita 
Gabriel Ferreira para inauguração do Berçário Aparecida Faria em 30-8-81; da UNIME de Mogi 
das Cruzes de 16-7-81 anexando o programa da IV Semana Espírita do C. E. Evangélico Antônio 
Monteiro da cidade de Ferraz de Vasconcelos; do 29º CRE – Balancete Patrimonial e Econômico 
em 31-7-81; do CE Jesus Maria e José de Tatuí-SP, convite para a Semana Bezerra de Menezes 
de 25 a 29/8/81; da UNIME de Botucatu-SP, de 1/8/81, agradecendo pelo envio de nºs de 
jornais destinados aos arquivos da UNIME; Boletim Informativo da UME de Araçatuba nº 119; 
carta de Luciano Moraes de 11/8/81 de Guaratinguetá; da União Municipal de Paraguaçu 
Paulista, de 15/7/81 (convite) de 10-8-81 sobre a alteração do contexto administrativo-jurídico 
da USE; da União Municipal Espírita de Taubaté, de 15/7/81 convite e programa para o 
Encontro Regional da Família Espírita sob patrocínio do 4º CRE; de Sheila Vargas de Porto 
Alegre, da Soc. Espírita Allan Kardec solicitando endereço da médium paulista Claudia Rosa; 
Boletim do Inst. Paulista de Divulgação Espírita de Pongai-SP com a mensagem Da unidade e o 
Movimento Espírita Brasileiro; do Instituto de Divulgação Espírita de Franca – IDEFRAN de 7/81. 
Em seguida foram solicitadas aos Departamentos as informações que serão ventiladas na 
próxima reunião do CDE de 13/9/81; Odair Cretella de Oliveira vai providenciar informação para 
se pretender a declaração de utilidade pública municipal e que passará ao Departamento 
Jurídico para estudo; idem Nestor Masotti, na área estadual, e Flávio Pereira do Valle na área 
federal. Departamento do Serviço Assistencial Espírita: Odair Cretella de Oliveira dando 
informação sobre o I Encontro de Serviço Assistencial Espírita realizado no dia 22/8/81, o qual 
foi muito bom, com muita participação contando com a presença de 30 elementos. 
Departamento de Assistência Espiritual do Estado do Rio de Janeiro: Uma caravana de 39 
pessoas desse Departamento chegará a São Paulo e solicita colaboração nos contatos que 
pretendem fazer com o Movimento Espírita e visitas a obras assistenciais. Odair Cretella de 
Oliveira e Murillo Rodrigues Alves estarão colaborando nesse sentido, organizando um 
programa aos companheiros do Rio de Janeiro. Livro DIÁLOGO: Com referência à carta de 
Divaldo Pereira Franco a USE vai autorizar a Editora Alvorada a editar a entrevista constante do  
livro Diálogo mais a palestra proferida por Divaldo Pereira Franco no Auditório do Anhembi por 
ocasião da Campanha Integração da Família. Departamento de Mocidade: Marcos Miguel da 
Silva informa que foi realizada a 15/8/81, a 58ª Reunião Geral do DM com a representação de 
quatro Assessorias Seccionais. Foram ventilados diversos assuntos, sendo aprovado um 
Programa de Pré-Mocidade; realização do Encontro Estadual de Dirigentes de DM-CRE nos dias 
14 e 15/8/81 e com relação à Comjesp o Conselho decidiu que o Temário girará em torno do 
Jovem e a Vivência Espírita. Departamento de Orientação Doutrinária: Eder Fávaro solicita  
autorização da DE para a realização do I Encontro de Produtores de Audiovisual de Temas 



 

 

Doutrinários: objetivo - reunir os produtores de audiovisual, de temas doutrinários para troca 
de experiências, técnicas utilizadas. Tem por finalidade avaliar o material existente, os em 
elaboração e a possibilidade de colocá-los à disposição do CE para complemento dos 
Programas de Estudos, Encontros, Semanas Espíritas, etc. A responsabilidade pelo Encontro 
seria do Departamento de Doutrina, em janeiro de 1982, no Instituto Espírita de Educação. A 
A DE analisou e aprovou essa promoção, mas solicitou que o Departametno de Orientação 
Doutrinária entrasse em contato com o Departamento de Comunicação para estudo de ambos 
os Departamentos para uma realização conjunta. A reunião foi encerrada às 23,50 hs por 
Nestor João Masotti tendo Odair Cretella de Oliveira feito a prece final. 
 
Em tempo: com referência à reedição do livro Diálogo na forma proposta, a DE acolheu a ideia 
e poderá aprová-la ouvida preliminarmente a área promocional. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata sob o ditado. 
 

São Paulo, 24 de agosto de 1981. 
 
Assinaturas. 
 
 













 

 

Ata de 31 de agosto de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos trinta e um dias do mês de agosto de 1981, reuniu-se às 20,50 hs, em sua sede social na 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior nº 695 – Itaim-Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
próprio. Foram lidas, postas em discussão as atas das reuniões dos dias 08-09-80, 24-11-80, 
27-11-80 e 24-08-81. Em seguida Nestor João Masotti informa que no dia 29 de agosto esteve 
na Federação Espírita do Estado de São Paulo representando a USE na comemoração do 
sesquicentenário do nascimento de Bezerra de Menezes. Informa também que entrou em 
contato com Divaldo Pereira Franco aproveitando sua passagem por São Paulo, e esse em 
conversação declarou que seu livro Diálogo foi editado pela Editora Alvorada, nele constara 
Edição USE. Analisando o assunto a DE vai enviar uma carta autorizando a reedição do livro. 
Nestor João Masotti entregou ao Departamento de Orientação Administrativa-Jurídica as 
informações na área estadual para se pretender a declaração de utilidade pública da USE. Abel 
Glaser convidando os presentes para a Festa da Primavera promovida pelo Lar Escola Cairbar 
Schutel no dia 27-09-81. As atas das reuniões da Diretoria Executiva realizadas em 8 de 
setembro de 1980 e 24 de novembro de 1980 hoje lidas e aprovadas, foram lavradas segundo 
as anotações feitas pelo Presidente e pelo Secretário Geral naquelas datas, em vista de, até a 
presente data, não ter o Segundo Secretário Milton Felipeli atendido às solicitações feitas pelo 
Terceiro Secretário através de duas cartas e um telegrama nem ao pedido feito pela Diretoria 
Executiva em carta de 12-05-1981, enviada ao mesmo sob porte postal registrada conforme 
comprovante sob número 821.216 de 14-05-81. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 
encerrada com prece proferida por Flávio Pereira do Vale, lavrando-se a presente ata que será 
assinada e aprovada pelos presentes. 
 
Em tempo: foram aprovadas também as atas dos dias 27-11 e 24-08-81. 
 

São Paulo 31 de agosto de 1981. 
 
Assinaturas. 









 

 

Ata de 14 de setembro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de setembro do ano de 1981, reuniu-se em sua sede social na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, no 695 — Itaim-Bibi, às 20,30 hs, a DE da USE sob a 
Presidência de Nestor João Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que 
assinaram o livro competente sendo justificadas as ausências de Helio da Silva Marques e Ilízia 
Moreira. Foi lida, posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior. Com relação à ata 
da reunião anterior ressalve-se que também foram aprovadas as atas do dia 27/11 e 24/8/81. 
Expediente: Recebido o programa da 4ª UDE referente ao mês de setembro de 1981. UNIME 
Taubaté carta de 7-9-81 com ref. à criação da Feira do Livro Espírita; Boletim Informativo 
UNIME Araçatuba no 120 — set. 81. Programa da UNIME de São José do Rio Preto ref. Set. 81; 
Recebido programa da UNIME de São Roque com referência à Semana das Conferências 
Espíritas de 3/10 a 11/10/81 promovidas pelo C. E. Amor e Caridade; convite da Soc. Est. 
Espíritas da Lapa “SEEL” para o 33º aniversário de sua fundação; convite do C. E. Humberto de 
Campos - Bahia para sua 28ª Semana Espírita; da Câmara Municipal de Santos de 18/8/81, 
aprovou em sessão de 13/8/81 requerimento do vereador José de Carvalho, voto de júbilo pelo 
transcurso em 29/9/81 ao sesquicentenário do nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, 
assinado pelo seu presidente Osvaldo Carvalho de Assis; da 5ª UDE, informando que as 
Mocidades Espíritas de Pinheiros sob seu patrocínio e outras Distritais vão realizar nos dias 26 
e 27/9/81 o I Festival Anual de Canções de Mocidades Espíritas e que terá lugar no Instituto 
Espírita de Educação; edital do Conselho Diretor da XXVI Concafras - PSE; convite do Instituto 
de Ensino Espírita de Itu para inauguração de sua sede a realizar-se no dia 5/9/81. Em seguida 
foi aprovada a súmula da ata da reunião do CDE do dia 13/9/81. Com referência à reunião do 
CDE de 13/9/81 foram ouvidas diversas manifestações dos Diretores presentes. Nestor João 
Masotti informando que na última reunião do CFN em Brasília teve a oportunidade de conhecer 
a biblioteca da FEB e recebeu de seu Presidente os livros “Resumé de la loi des phenoménes 
spirites” de Alan Kardec; “Resumen de la ley de los fenómenes espiritistas”, de Allan Kardec e 
“Esboço Histórico da Federação Espírita Brasileira”, edição de 1924 pelo Conselho Federativo 
— resenha dos trabalhos de sua primeira reunião na sede da Federação Espírita Brasileira, de 
3 a 8/10/26. Ed. 1928. Rubens Policastro Meira informando que suas ausências em reuniões da 
DE são devidas aos Estudos que promove junto aos Centros Espíritas e que são feitos nas 
segundas-feiras. 
 
Em tempo: os livros recebidos da FEB foram entregues à USE através do Diretor do 
Departamento do Livro Alfredo Roberto Neto. 
 
A reunião foi encerrada às 23 horas e nada havendo mais a constar foi lavrada a presente ata 
que será assinada pelos presentes. 
 

São Paulo 14 de setembro de 1981. 
 
Assinaturas. 









 

 

Ata de 28 de setembro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de 1981, reuniu-se em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães, no 695 — Itaim-Bibi, às 20,30 hs, a DE da USE sob a Presidência 
de Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro 
competente tendo justificado as suas ausências Murillo Rodrigues Alves e Elaine Curti 
Ramazzini. Foi lida, posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: 
programa da XXX Semana Espírita de Santo André, de 4 a 10/10/81 pela UNIME de Santo André; 
Boletim Informativo do Lar da Família Universal no 6 — set. 81; da Fed. Est. de Alagoas, de 
26/9/81 c/ ref. ao I Encontro Estadual de Arte em Franca; da USEERJ - União Esp. do Est. do Rio 
de Janeiro, de 27-8-1981, solicitando o envio do livro “Orientação ao Centro Espírita”; idem de 
10/9/81 agradecendo a acolhida que teve sua caravana quando em excursão por São Paulo nos 
dias 5/6/7/9/81; da União Espírita de Monte Alto, de 12/9/81 programa em homenagem ao 
Codificador com expositores nos dias 3-10-17-24 e 31/10/81; da 5ª UDE de 22/9/81 ao jornal 
Unificação pela cobertura do I Festival Anual das Canções de Mocidades Espíritas; do C. E. dr. 
Bezerra de Menezes de Santo André de 14/9/81 para “Palestras, passes e sua aplicação”, por 
Rubens Meira em 13, 20 e 27/10/81; do C. E. Apóstolo Estevão em 20/9/81 acusando o 
recebimento do jornal “Unificação”; da União Municipal Espi1rita de Santo André enviando as 
atas 400, 401, 402 e 403 de suas reuniões mensais realizadas em 5/7, 2/8, 6/9 e 4/11/81 (??), 
respectivamente; da UNIME de Osasco, de 10/9/81 ao jornal “Unificação” solicitando o 
cancelamento das cotas do jornal; do 26º CRE do ABC solicitando enviarem a cota mensal do 
jornal Unificação discriminando as Uniões: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano 
do Sul; da 4ª UDE, convite para a “Noite de Entrevista” em 25/9/81, “Recordando o prof. José 
Herculano Pires”; convite do C. E. Irmão Itajubá para seu 30º aniversário em 3/10/81; da 
Câmara Municipal de Sorocaba de 11/9/81, anexando xerocópia do requerimento 935/81 pelo 
vereador Santo Mantovani Filho para que fosse transcrito nos Anais dessa Egrégia Câmara 
Municipal pela reportagem nas folhas 4 e 5 do jornal Unificação sobre a vida profícua de 
Bezerra de Menezes. Em seguida Nestor João Masotti informa que esteve em Ourinhos na 
reunião do CRE e sentiu a necessidade imperiosa de ser estar nessas reuniões dos CREs devido 
a diversos problemas que surgem e que são desconhecidos pela USE e exorta os companheiros 
de Diretoria para que participem dessas reuniões para que possam verificar esses problemas e 
necessidades. Com referência ao convite feito à USE para patrocinar também na vinda do 
parapsicólogo Baneerje a São Paulo, em novembro deste ano, foi decidido que a USE não vai 
patrocinar, porém vai divulgar e prestigiar. Departamentos: foi decidido que os Departamentos 
voltarão a participar das reuniões quinzenais da DE. Com referência ao pedido do confrade 
Richard Simonetti solicitando os endereços de Centros Espíritas foi decidido ceder ao mesmo 
os endereços dos órgãos aos quais ele deve se dirigir. Departamento de Comunicações: este 
departamento promoverá no próximo ano uma série de Cursos Intensivos na forma de 
dinâmica de grupo destinados a orientadores espíritas e que serão ministrados por Merhy Seba 
e que foi aprovado pela DE. Odair Cretella de Oliveira informa que por motivo de férias vai 
ausentar-se das reuniões retornando no próximo mês de outubro. Estatuto de Centro Espírita: 
foi analisado e aprovado. Departamento Espírita de Educação: pela sua diretora Ilízia Moreira 
informando que no próximo mês de novembro serão feitas reuniões objetivando a realização 
de seminários a ser realizado no próximo ano. Departamento do Livro: Alfredo Roberto Neto 
informando o afastamento do Departamento do companheiro Plínio Paulo Lucas Leiva e que a 
USE esteve presente na Feira do Livro de São Bernardo do Campo. Marcos Miguel da Silva 
convidando para a palestra no dia 31/10/81 promovida pelo Instituto Espírita Obreiros do Bem, 
em Osasco, do confrade Alexandre Sech. Flávio Pereira do Valle convidando e informando a 



 

 

realização da I Semana Espírita de Guararema patrocinada pela UNIME de Jacareí. Às 23 horas, 
o Presidente Nestor João Masotti encerrou a reunião e nada havendo mais a tratar lavrou-se a 
presente ata que será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo 28 de setembro de 1981. 
 
Assinaturas. 













 

 

Ata de 26 de outubro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de 1981 reuniu-se em sua sede social na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior no 695 – Itaim-Bibi. Às 20,30 hs, a DE da USE sob a 
Presidência de Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que 
assinaram o livro próprio sendo justificadas as ausências de Abel Glazer, Flávio Pereira do Valle, 
Antonio Schiliró, Elaine Curti Ramazzini e Ilízia Moreira. Foi lida, posta em discussão e aprovada 
a ata da reunião anterior. Abel Glazer justificando sua ausência nas reuniões no próximo mês 
de novembro. Expediente: Recebido Boletim Informativo no 7 — out./81 do Lar da Família 
Universal; da UNIME de São João da Boa Vista, convite programa da IV Jornada Espírita em 28, 
29, 30/9 e 1, 2,3/10/81; Boletim Informativo da UME Araçatuba de no 121 — out/81; da Fed. 
Esp. do Acre de 1/9/81 informando a eleição da nova Diretoria em 26/7/81 para o triênio 81/83; 
da Casa Espírita de Pernambuco, de 10/81 convite, pela passagem do 34º aniversário de sua 
“Policlínica Espírita Mizael Gomes da Silva”; do VIII Congresso Brasileiro de jornalistas e 
Escritores Espíritas Salvador — parabenizando pelo Festival realizado em Franca e convidando 
para colaborar com VIII CBJEE na elaboração de trabalhos sobre formas, meios e modos de 
utilizar a arte na divulgação do Espiritismo; da Fed. Esp. do Mato Grosso de 2/9/81, acusando 
o recebimento do nosso expediente, encaminhando a sugestão sobre o tema “Dinamização das 
atividades espíritas”; da Comunhão Espírita Cearense solicitando o envio de mensagens; 
Boletim Informativo no 5 do Lar da Família Universal de 8/81; da Fed. Espírita Brasileira de 
26/9/81 sobre o 4º aniversário da Campanha Permanente de Evangelização Espírita Infanto-
Juvenil lançada pela FEB em 1977 e dando realce a esse evento lança um novo cartaz que nos 
está sendo enviado; H. N. BANERJEE: A USE foi convidada a participar de uma banca ao lado 
das entidades que patrocinaram a sua vinda à São Paulo. Literatura infantil: com respeito a 
artigos inseridos no Correio Fraterno do ABC sobre literatura infantil envolvendo a USE, a DE 
analisando o assunto aprovou que não se deve responder com referência aos mesmos. Chico 
Xavier: Nestor João Masotti Informando que no dia 14/10/81 esteve em contato com Chico 
Xavier no C. E. União e nesta oportunidade este concedeu uma entrevista a Murillo Rodrigues 
Alves, do Departamento de Comunicação; Departamento de Orientação doutrinária: Evangelho 
no Lar, a USE vai publicar o Evangelho no Lar, trabalho aprovado pelo CDE em 1970 com o 
objetivo também de dinamizar a campanha de igual nome. Foi apresentado orçamento para 
sua confecção. Campanha da Família: Paulo Roberto Pereira da Costa informando que visitou 
nos dias 10 e 24/10/81 a cidade de Araçatuba e Lins, respectivamente, tecendo comentários e 
dando outras informações. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada com prece 
lavrando-se a presente ata que será assinada pelos presentes. 
 

São Paulo 26 de outubro de 1981. 
 
Assinaturas. 









 

 

Ata de 09 de novembro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de novembro do ano de 1981, reuniu-se às 20,30 hs, em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinam o livro 
competente, justificando as suas ausências, Abel Glaser, Murillo Rodrigues Alves, Odair Cretella 
de Oliveira, Elaine Curti Ramazzini. EXPEDIENTE: Convite do 3º CRE de Campinas, para o 
Encontro Fraterno Espírita em 07/11/81; Boletim Informativo de Araçatuba nº 122; programa 
da 2ª Semana Espírita promovida pela UNIME de Santos de 25 a 31/10/81; do C. E. Estrela da 
Paz de 04/10/81 convidando para as festividades comemorativas do 32º aniversário e posse da 
nova Diretoria; idem, idem, de 05/10/81, informando que em 04/10/81 a eleição da nova 
Diretoria para o biênio out/81 a out/83; da Diretoria do C. E. União convidando para IV Feira 
“Encontro de Boa Vontade” com a presença de Francisco Cândido Xavier, no dia 14/10/81; do 
VIII Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas – Salvador: convidando para o ref. 
Congresso que será realizado de 17 a 21/4/82; Boletim Informativo do Lar da Família Universal 
de nov/81; da USE 16ª Zona de 17/10/81, informando que a entidade C. E. Lar da Família Cristã 
se desligou do movimento de unificação; do Núcleo Espírita André Luiz – Fazenda Campestre – 
Carmo de Minas – MG, informando sua fundação; da Prefeitura de Juiz de Fora, convite do 
prefeito Francisco Antonio de Mello Reis para a inauguração da Galeria Isaltino da Silveira 
Fialho, dia 13/11/81; da Câmara Municipal de Sorocaba de nº 22.515 de 21/10/81 que aprovou 
o requerimento nº 1147/81 de autoria do Vereador Santo Mantovani Filho pelos trabalhos da 
Semana Espírita Jésus Gonçalves prestando-lhe digna homenagem; da União Intermunicipal 
Espírita de São Roque enviadas atas de suas reuniões de nº 7ª, 8ª e 9ª realizadas nos dias 
2/8/81, 6/9/81 e 4/10/81; de Ney Prieto Peres, de 27/10/81, confirmando o ciclo de estudos 
sobre reencarnação nos dias 19, 20, 21/11/81 no auditório do Senac; da União Municipal 
Espírita de São Bernardo do Campo de 27/10/81, convidando para a noite de autógrafo no 
Grupo de Fraternidade João Ramalho, com a presença de Richard Simonetti de Bauru, 
autografando os livros “Para Viver a Grande Mensagem” e “Temas de Hoje, Problemas de 
Sempre”; da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de 8/81, circular 131/81 
encaminhando a via do Termo de Compromisso que assegurará a continuidade na prestação 
do serviço de Devolução Garantida; Cartão de saudação de Elaine Curti Ramazzini, de 12/10/81 
de New Orleans aos companheiros da DE e Departamentos da USE. DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO ESPÍRITA:  Ilízia Moreira lê a circular que será enviada a todos os órgãos da USE com 
referência ao Seminário sobre Educação que será realizado em 1982. Foi aprovada a ordem do 
dia da Reunião do CDE de 13/12/81. DEPARTAMENTO DO LIVRO: Foi lida e aprovada a minuta 
do Regimento Interno desse Departamento. ENCONTRO FRATERNO ESPÍRITA: Nestor João 
Masotti e Murillo Rodrigues Alves estiveram em Campinas onde várias cidades estiveram 
presentes, vários assuntos foram abordados e esclarecidos. Com prece proferida por Alfredo 
Roberto Netto, Nestor João Masotti encerrou os trabalhos da reunião e para constar foi lavrada 
a presente ata que será assinada por todos os presentes. 
 

São Paulo, 09 de novembro de 1981.  
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 23 de novembro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro de 1981, reuniu-se em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 695, Itaim Bibi, às 20,25 hs., a DE da USE sob a 
Presidência de Nestor João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que 
assinaram o livro competente justificando suas ausências Abel Glaser e Odair Cretella de 
Oliveira. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. EXPEDIENTE: 
Recebido da 21ª UDE – Dep Divulgação. programa da 2ª Semana Espírita Jésus Gonçalves de 
23 a 28/11/81; da Fundação Lar Eurípedes, Sacramento, de 12/11/81 convidando para os 
festejos do 75º ano do Colégio Allan Kardec; da União Intermunicipal Espírita de Botucatu, de 
12-11-81 apresentando as atividades espíritas coordenadas pela União; do 29º CRE Balancete 
da Tesouraria em 31/10/81; da Gráfica Editora ABC oferecendo o livro de Celso Martins, 
“Mensagem de Esperança”; Relatório de Odair Cretella de Oliveira referente a gestões 
promovidas junto à administração do Cemitério Père-Lachaise, de Paris, relativamente à 
afixação de uma placa de bronze em homenagem a Allan Kardec, oferecida pelos espíritas de 
São Paulo USE; a Revista La Tribune Psychique no 15 F, uma deferência de M. Berta; Encontro 
Assistência Espírita: Realizou-se em Bebedouro onde houve debates, trocas de ideias com 48 
participantes. Nasceu a ideia para que seja realizado um Encontro cujo tema se refira somente 
a crianças de orfanato. Trabalho do Espiritismo e Questões Sociais: este trabalho aprovado pelo 
290 CRE e que não foi publicado no jornal Unificação por entender seu Conselho Editorial de 
se tratar de matéria polêmica, foi autorizada sua duplicação e será entregue aos Diretores para 
que tomem ciência do seu conteúdo e deem sua opinião. Departamento de Evangelização 
Infantil: Elaine Curti Ramazzini apresentou o trabalho “A criança e Evangelização” que será 
publicado no jornal Unificação. USE: será tambe1m publicado no jornal Unificação um editorial 
apresentando a dinâmica da USE. Com prece de Elaine Curti Ramazzini os trabalhos foram 
encerrados às 23,20 pelo Presidente Nestor João Masotti. Para constar foi lavrada a presente 
ata que será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, 23 de novembro de 1981. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata de 14 de dezembro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de 1981, reuniu-se em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr. nº 695 – Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Nestor 
João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo justificada a 
ausência de Helio da Silva Marques. EXPEDIENTE: recebido cartão de Natal do C. E. União; da 
Comunhão de Beneficência Espírita de 7-12-81 carta em que faz uma doação de 200 
exemplares do 1º Testamento de Enio Schieso em prol da sede própria; Boletim Informativo da 
UME de Araçatuba nº 123; da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos orientando-nos que 
a Caixa Postal 3946 não será mais utilizada em 1982; carta de Natal de Luiz Augusto Batista de 
Paraguaçu Paulista; da FEB, de 7-12-81; circular 01/81 DI – informando o envio dos Planos de 
Ensino (modelos) para Infância e Juventude que poderão ser reproduzidos e aplicados  no 
próximo ano a partir de março conforme cronograma. Em seguida foi lida e aprovada a súmula 
da reunião do CDE de 13-12-81. Convidados a se manifestar sobre a reunião do CDE de 13-12-
81 os presentes analisaram e opinaram sobre os trabalhos realizados. DEPARTAMENTO DO 
LIVRO: Alfredo Roberto Netto informou que foi realizada a 1ª Prévia no dia 6-12-81 do 1º 
Encontro Estadual de Divulgadores do Livro Espírita nas Feiras de Livros estando 16 cidades e 
duas Editoras representadas. A prévia foi realizada em São Carlos e muito positiva em termos 
de movimento. Falou também das reuniões departamentais e da proposta de desvincular a 
Livraria desse departamento. Com referência à ida de Alfredo Roberto Netto e Murillo 
Rodrigues Alves ao VIII Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas que será realizado em 
Salvador – Bahia a DE vai se pronunciar após ouvir o Titular da Tesouraria Helio da Silva 
Marques. Em seguida, Nestor João Masotti encerrou às 0,15 do dia 15-12-81 com prece de 
Antonio Schiliró. Em tempo: a ata da reunião anterior foi lida, posta em discussão e aprovada. 
Para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes. 
 

São Paulo, 14 de dezembro de 1981. 
 
 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 21 de dezembro de 1981 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de 1981 reuniu-se às 20,30, em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 695 – Itaim Bibi, a DE da USE e com prece de 
Antonio Schiliró, Nestor João Masotti dá início à reunião. Presentes os membros que assinaram 
o livro competente sendo justificadas as ausências de Elaine Curti Ramazzini e Helio da Silva 
Marques. Foi lida, posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior. EXPEDIENTE: 
Boletim Informativo do Lar da Família Universal 1º 9-dez-81; cartão de Natal da Prosistema 
Proc. de Dados Contábeis Ltda; da União Interm. de Osasco, de 8-12-81 relatando sobre o 
movimento espírita de Osasco; da UNIME de Andradina convite para o Festival da 1ª Feira do 
Livro Espírita a ser realizada de 14 a 19/12/81; carta de José da Conceição de Abreu, de Santos, 
solicitando envio do cartaz “Comece pelo Começo”. DEPARTAMENTO DO LIVRO e JORNAL 
UNIFICAÇÃO: Com parecer favorável da Tesouraria, pelo seu titular Helio da Silva Marques, a 
DE aprova e assume o custo da viagem de Alfredo Roberto Netto e Murillo Rodrigues Alves que 
vão representar a USE no VIII Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas em Salvador – 
Bahia. DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA: foi autorizado ao seu 
titular Flávio Pereira do Valle o pagamento das custas com a lavratura da escritura definitiva e 
saldo devedor de 17.000,00 referente a 2 lotes de terrenos que foram doados à USE pela 
Mocidade Espírita Pátria do Evangelho. Com prece de Alfredo Roberto Netto o presidente 
Nestor João Masotti encerrou a reunião às 23,30. Para constar foi lavrada a presente ata que 
será assinada por todos os presentes. 
 

São Paulo, 21 de dezembro de 1981. 
 
 
Assinaturas 
 








