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Ata # 185 – 14 de março de 1982 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos quatorze dias do mês de março de 1982, na sede do Instituto Espírita de Educação, à 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 695, nesta Capital, reuniu-se o CDE da USE, 
com a presença dos confrades que assinaram o livro próprio, justificada a ausência da 
Diretora do Departamento de Educação Espírita, Ilízia Moreira – As 9,35 hs, com uma 
saudação aos presentes , o sr. Presidente Nestor João Masotti, deu por iniciada a reunião, 
solicitando ao confrade Antônio Cesar Perri de Carvalho, de Araçatuba, para proferir a 
prece. Foi lida, aprovada e assinada a ata da reunião anterior. Assuntos Deliberativos: 1) 
Comissão Organizadora para eleições da DE da USE: a) de conformidade com o parágrafo 
único do Artigo 22 do Estatuto da USE, o CDE aprovou pelo prazo de um ano, o 
Regimento da Comissão Organizadora para eleição da DE da USE ;b) o CDE fixou prazos 
para as desincumbências da citada Comissão, no corrente exercício de 1.982, na forma 
contida no Documento 3, proposta 2, anexo ao referido Regimento; c) aprovou a indicação 
dos confrades Alcebíades Bertan, Flavio Pereira do Valle, Joaquim Soares, Marília de 
Castro, e Attílio Campanini para integrarem a Comissão Organizadora, supramencionada; 
d) nos termos do Artigo 9º, Parágrafo 3º, do Regimento da Comissão Organizadora para 
Eleição da DE da USE, aprovou que a eleição da DE se faça por chapas; e) aprovou a data 
de 11/07/82 para a realização da 18ª Assembleia Geral da USE. 2) Regimento Interno para 
Departamentos de Orientação Doutrinária dos órgãos da USE: por solicitação do 
Departamento de Orientação Doutrinária, o CDE aprovou o encaminhamento, a título de 
sugestão do Regimento Interno, para os Departamentos de Orientação Doutrinária dos 
órgãos da USE, documento este que deverá, oportunamente, ser estudado e aprovado 
definitivamente pelo CDE. 3) Infiltração de Movimentos Concorrentes no Quadro de 
Entidades Unidas: a) por solicitação da UNIME de Guaratinguetá , aprovou a formação de 
uma Comissão encarregada de minutar o posicionamento da USE, face à atual tentativa de 
infiltração de movimentos concorrentes mas particularmente da Aliança Espírita 
Evangélica, no quadro de entidades unidas; b) aprovou a indicação dos confrades Sergio 
Mancini, Marcos Miguel da Silva, Márcia Roque, Sebastião Roberto Tavares, Attílio 
Campanini e Eder Fávaro, para integrarem a referida Comissão; c) aprovou que a Comissão 
se manifeste até setembro de 1.982. Informações: 1) Departamento de Orientação 
Doutrinária: seu Diretor Eder Fávaro informa sobre as providências para implantação do 
Departamento de Orientação Doutrinária em todos os órgãos da USE. Informa também 
providências relacionadas com a reativação da campanha “O Evangelho no Lar”. 2) 
Departamento de Educação Espírita: Elaine Curti Ramazzini dá informações sobre o I 
Seminário sobre Educação Espírita realizado nos dias 06 e 07/02/82, que visou sensibilizar 
os professores espíritas, contando com 53 participantes; informa ainda que as conclusões 
dos grupos serão divulgadas e que o Encontro será reproduzido em Penápolis e Franca. 3) 
Departamento de Mocidades: seu Diretor Marcos Miguel da Silva informou sobre 
providências que estão sendo tomadas para a realização da IV COMJESP de 08 a 11/04/82, 
nesta Capital. 4) Departamento do Livro: seu Diretor Alfredo Roberto Netto informando 
da impressão pelo IDE, do segundo cartaz do Departamento, para distribuição aos Centros 
Espíritas, com vistas à promoção do livro espírita. Informa ainda a conclusão, na área do 
Departamento, dos assuntos “Feira do Livro Espírita” e “Como Organizar uma Biblioteca 
Espírita”. Comunica também a realização nos dias 27 e 28/03/82 do I Encontro Estadual 
do Divulgador por Feira do Livro, que é pensamento do Departamento levar ao Congresso 
da ABRAJEE, que se realizará em Salvador, o material aprovado nas reuniões. 5) 



 

 

Departamento de Serviço Assistencial Espírita: seu Diretor Odair Cretela de Oliveira 
informa o calendário de Encontros, na área do Departamento, neste ano, colocando-se à 
disposição dos órgãos e interessados em atividade desta natureza. Comunica que as 
Reuniões Gerais do Departamento serão enriquecidas com uma Mesa Redonda. Em julho, 
o tema será “Triagem”. Departamento de Artes: sua Diretora Marília de Castro dá 
informações sobre o “I Encontro Estadual de Cinema, Audiovisual e Televisão”, realizado 
de 20 a 23/02/82, em Jacareí, que contou com a presença de 60 interessados, e onde se 
destacaram Cursos de Fotografia e de vídeo-arte, e projeção dos filmes “O Médium” e 
“Joelma”. No próximo ano será realizado o II Encontro. Comissão Sede Própria: Marília 
de Castro presta informações sobre o andamento da “Campanha dos 500” e sobre as 
providências que a Comissão tem desenvolvido para a localização de prédio que possa ser 
adquirido. Informações dos Órgãos Presentes: 1) Mocidade Espírita: a UNIME de 
Guaratinguetá solicitou que sejam reavaliadas as Confraternizações de Mocidades Espíritas; 
2) Confraternização de Espiritas: a UNIME de Araçatuba comunica ter enviado à DE, 
material relacionado a realização de “Confraternização de Espíritas” solicitando que os 
estudos a respeito sejam feitos com a representação de todos os Departamentos envolvidos. 
3) Prestaram informações de suas atividades as UNIMEs de Araçatuba, Guaratinguetá, 
Ribeirão Preto, Lins e Taubaté conforme publicação à página 2 do jornal “Unificação” do 
mês de abril de 1.982. O Lar da Família Universal informa de providências que estão sendo 
tomadas com vistas à realização do I Festival de Música Mediúnica, dia 18/04/82, no 
Teatro Municipal, e lançamento do long-play “Compositores do Além”. O sr. Presidente, 
às 14:05 horas, deu a reunião por encerada com uma prece. Para constar, lavrei a presente 
ata. 
 
Abel Glaser (1º Secretário). 
 
 
 













 

 

Ata de 10 de julho de 1982 
XVIII Assembleia Geral Ordinária 

 
Ata da Assembleia Geral Ordinária relativa à 18ª Assembleia Geral da USE – União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Aos dez dias do mês de julho de hum mil 
novecentos e oitenta e dois, reunião em segunda convocação, em sua sede social sita à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, n 695, bairro do Itaim Bibi na Capital do Estado de 
São Paulo, a Assembleia Geral Ordinária da USE-União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, com início às 16 h 00. A Assembleia foi instalada pelo Presidente Nestor 
João Masotti que procedeu a leitura do programa da Assembleia Geral Ordinária, a saber: 
dia 10 de julho de 1.982 – 14:00 horas. Início da entrega de credenciais; 15:00 horas – 
Instalação da Assembleia: a) instalação da Assembleia pelo Presidente da USE, b) eleição 
da mesa Diretora e nomeação pela mesma, da Comissão de Redação Final) Apresentação 
do Relatório Geral da Diretoria Executiva e Prestação de Contas da Administração. 
Observação: - a Assembleia será interrompida para reiniciar-se às 9:00 horas do dia 11 
(onze) de julho de 1,982. Dia 11 de julho de 1.982: às 9:00 horas - Reinício da Assembleia; 
Posse dos Membros do CDE; Observação: a Assembleia será interrompida para reiniciar-se 
logo após a reunião do CDE-Conselho Deliberativo Estadual. Reunião do CDE: I - Eleição 
da Diretoria Executiva para o biênio 1.982/1984; II - Posse da Diretoria Executiva eleita. 
Reinício da Assembleia; e) Conhecimento da Eleição da Diretoria; f) Palavra Livre; g) 
leitura e aprovação das deliberações finais e da ata; h) Encerramento. O presente foi objeto 
de uma convocação da referida 18ª Assembleia Geral Ordinária da USE do seguinte teor: 
I - apreciar o relatório e a prestação de contas de fim de mandato da Diretoria Executiva, e 
sobre ela se manifestar; II - dar posse aos membros do CDE;III tomar conhecimento da 
eleição da nova Diretoria Executiva e dos pontos básicos de seu plano de trabalho, 
publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 04 de julho de 1.982 - página 42 digo 04 de 
julho de 1.982. A seguir Senhor Nestor João Masotti procedeu a composição da Mesa 
Diretora da Assembleia, tendo sido eleita para compô-la, os seguintes senhores Presidente 
Milton Felipelli, 1º Vice- Presidente Abel Glaser; 2º Vice Presidente Paulo Ribeiro Pereira 
da Costa; 1º Secretário Geraldo de Souza Spínola; 2º Secretário Flavio Pereira do Valle; 3º 
Secretário Luís Carlos Storino. Empossada a mesa diretora, foi constituída a Comissão de 
Redação Final composta dos seguintes senhores: Celso Moratore; Geraldo de Oliveira 
Garcia; e Ulisses de Souza Carvalho. A seguir o senhor Presidente da DE Nestor João 
Masotti procedeu a leitura do relatório de fim de mandato das atividades da Diretoria 
Executiva. Seguiram-se a prestação de contas e Departamentos relacionado com o biênio 
1.980/82. Seguiu-se a prestação de contas da Tesouraria da Diretoria Executiva referente 
ao período de julho de 1.980 a julho de 1.982. A seguir, o Presidente da Assembleia Senhor 
Milton Felipelli submeteu aos presentes a aprovação do relatório da Diretoria Executiva 
referente ao período julho de 1.980 a julho de1.982, tendo solicitado a palavra o senhor 
Evany Figueira da UNIME de Taubaté, o qual pediu esclarecimentos sobre o Encontro de 
Assessores que trabalham em Penitenciárias do Estado ao que foi atendido pelo Presidente 
da DE, Nestor João Masotti esclarecendo o que lhe foi perguntado. E, não tendo havido 
outras indagações dos presentes, os relatórios foram considerados aprovados 
unanimemente. Pela Ordem do Programa, os trabalhos foram interrompidos pelo 
Presidente da Assembleia, após convite aos presentes para que participassem da Amostra 
digo, do 2 Salão de Artes Plásticas de Temas Espíritas de São Paulo- SAPTESP –realizado 
pelo Instituto Espírita de Educação em homenagem, também à 18 Assembleia Geral 
Ordinária da USE, bem como para que participassem de uma demonstração de 



 

 

videocassete de um trabalho de vanguarda, desenvolvido por Otavio Donasci, utilizando 
temas de televisão, sendo em número de dois trabalhos. A sessão reiniciada às 9:15 horas 
do dia onze de julho de hum mil e novecentos e oitenta e dois, tendo usado a palavra o 
Presidente da Assembleia senhor Milton Felipeli , que declarou formalmente reinstalada a 
Assembleia, proferindo uma prece. A seguir o senhor Presidente da Assembleia solicitou 
que o Secretário Geral da USE, senhor Antonio Schiliró efetuasse a leitura dos novos 
elementos que comporão o CDE, indicados pelas UMEs, UNIMEs e UDEs. Frisou o 
senhor Secretário Geral da USE sobre a necessidade de serem devolvidos os formulários de 
Atualização Cadastral dos Órgãos da USE, cor azul. O Presidente da Assembleia, na forma 
regimental, os membros presentes e ausentes do CDE – Conselho Deliberativo Estadual, 
foram declarados empossados. Às 14:30 horas foram reabertos os trabalhos da Assembleia 
Geral das Sociedades Unidas, tendo o senhor Milton Felipeli, Presidente da Assembleia, 
declarado que, em reunião do CDE encerrado naquele instante fora eleita a nova Diretoria 
Executiva da USE e solicitando aos eleitos que se apresentassem junto à mesa, que são os 
seguinte senhores: Presidente Antônio Schiliró, 1º Vice-Presidente Nestor João Masotti, 2º 
Vice Presidente Eder Fávaro, Secretário Geral Alfredo Roberto Netto, 1º Secretário 
Geraldo de Souza Spínola, 2º Secretário José Coriolano de Castro; 3º Secretário Joaquim 
Soares;1º Tesoureiro Hélio da Silva Marques, 2º Tesoureiro Attílio Campanini e Diretor 
de Patrimônio Antonio Meneguetti. A seguir, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao 
Senhor Antonio Schiliró, Presidente eleito, o qual agradeceu a sua eleição e exaltando a 
maneira fraterna, com que se conduziu o CDE para a eleição de nova chapa. A senhora 
Marília de Castro falou em nome da Comissão da Sede Própria, que os presentes levassem 
para seus órgãos os discos Compositores de Além, cuja renda será revertida em benefício 
da campanha. O senhor Milton Felipeli falou sobre o desencarne dos confrades Felipe 
Gimenez Garcia da 9ª UDE e Humberto Mariotti, dedicado membro do movimento 
espírita da Argentina. O senhor Evany Figueira comunicou a realização de Encontro da 
Família Espírita, a ser realizado pelo 4º CRE de Taubaté, dia 18 de julho do corrente ano. 
Marcos Miguel da Silva pelo Departamento de Mocidades da USE informando da 
realização do Encontro, a ser realizado em Limeira. O senhor Nestor João Masotti 
informando o plenário da colocação da placa USE, no túmulo de Allan Kardec, na cidade 
de Paris, na França. Pelo Departamento de Comunicações, o senhor Plínio Paulo Leiva de 
Lucca informou que a Radio Boa Nova de Guarulhos, transmitiu deste recinto a 
reportagem desta Assembleia Geral Ordinária no horário das 12:10 horas às 14:00 horas. 
A seguir o Presidente da Assembleia deu palavra ao senhor Ulisses de Souza Carvalho, 
membro da comissão de Redação Final que apresentou o relatório de seu trabalho. Falou, 
convidado pela Presidente da Mesa, o senhor Shimizu, atualmente residindo em Brasília, 
o qual foi Secretário do Departamento de Mocidades da USE. E, nada mais havendo sido 
tratado, a reunião foi declarada encerrada com prece referida pelo Presidente Antonio 
Schiliró, eu, Geraldo de Sousa Spínola, lavrei a presente ata que será por mim assinada, 
acompanhada dos demais membros. 
 
São Paulo, onze de julho de 1982. 
 
Assinaturas 
 













 

 

Ata de 11 de julho de 1982 
Eleição da Diretoria Executiva 

Conselho Deliberativo Estadual 
 
Com início às 10h00, foi declarado iniciada a reunião do CDE - Conselho Deliberativo 
Estadual da USE, sob a presidência do sr. Milton Felipeli. A seguir o sr. Presidente da 
Assembleia solicitou à Comissão Organizadora para eleição da DE da USE que se 
manifestasse quanto aos trabalhos para os quais foram designados. O sr. Flavio Pereira do 
Valle, como membro da referida Comissão, falou dos procedimentos e encaminhamentos 
da Comissão e que somente uma chapa foi recebida como prevê o regimento da Comissão 
Organizadora para eleições da DE da USE, mencionando que a UDE da 17ª Zona foi o 
único órgão da USE que encaminhou à Comissão a chapa denominada União e Trabalho 
e nenhuma outra chapa foi recebida pela Comissão. Sobre o assunto manifestaram os 
representantes de Taubaté, São José dos Campos e Lins que disseram não ter recebido a 
carta circular encaminhada pela Comissão Organizadora para eleição, que solicitara 
sugestões de chapas para composição da DE. A sra. Marília de Castro falou como membro 
da Comissão, esclarecendo à Presidência da assembleia e ao CDE que não poderá nesta 
reunião ser apresentada outras chapas ou nomes para a Diretoria da DE, uma vez que foram 
esgotados os prazos previstos no mesmo regimento mencionado. Sobre o assunto falou o 
Presidente da mesa, sr. Milton Felipeli que disse que o CDE é soberano para aceitar ou 
rejeitar a chapa apresentada pela Comissão. Sobre a matéria houve ainda diversas 
manifestações favoráveis ou contrárias à aceitação da chapa, sendo ainda de destacar a 
proposta do representante da UDE da 2ª Zona, que o CDE deverá ser consultado quanto 
à chapa única apresentada, e, em sendo aceita, o assunto estará encerrado e não sendo 
aceita, com o maior número de votos em branco, o CDE tomará a deliberação para 
solucionar o impasse. O srs. Helio da Silva Marques e Luiz Carlos Storino por sua vez 
apresentaram sugestão para que o CDE homologasse o trabalho da Comissão Organizadora 
da eleição. Consultado pela Presidência da mesa, o CDE manifestou-se por aclamação e 
aprovado o trabalho da Comissão. O sr. Evany Figueira de Taubaté falou que não concorda 
com os chamados Pontos Básicos e sendo os referidos Pontos Básicos aceitos, não aceitará 
a chapa apresentada. O sr. Jaci Regis, de Santos, manifestou-se contrário aos Pontos 
Básicos, alegando que a nova Diretoria a ser eleita não deverá tomar conhecimento dos 
Pontos Básicos. Sobre o assunto falou representante de São José dos Campos que 
considerou inaceitáveis os Pontos Básicos, da forma como estão sendo apresentados, o que 
deverá prejudicar a aceitação da chapa. O sr. Milton Felipeli, Presidente da Assembleia, 
solicitou ao sr. Antonio Schiliró, para que se manifestasse sobre os Pontos Básicos, tendo 
sido lido na íntegra os 18 itens dos mesmos pontos básicos, inclusive apresentado pelo sr. 
Antonio Schiliró as razões que levaram os elementos que compõem a chapa União e 
Trabalho apresentá-los aos órgãos da USE, finalizando a exposição de motivos com a 
afirmação de que os mesmos nomes da chapa somente aceitarão serem eleitos, desde que 
sejam aceitos pelo CDE todos os Pontos Básicos. Sobre o assunto foi oferecida a palavra 
pelo sr. Evany Figueira que analisou os Pontos Básicos, afirmando que alguns deles ferem 
o Estatuto Social da USE, não devendo serem aceitos. O sr. Presidente solicitou que o sr. 
Evany Figueira que indicasse os itens dos Pontos Básicos que ferem o Estatuto Social, tendo 
sido mencionados os itens 13 e 14. O sr. Presidente da mesa pediu ao Procurador da USE, 
sr. Flavio Pereira do Valle que se manifestasse sobre a legalidade dos referidos itens 13 e 
14, afirmando que não há nenhum óbice legal. O sr. Presidente da mesa ofereceu ao CDE 
para que se manifestasse sobre o assunto. Manifestaram os representantes de São José dos 



 

 

Campos, de Santos e da 4ª União Distrital contrários aos itens 13 e 14 dos Pontos Básicos. 
Foi efetuada a leitura de uma carta da 14ª UDE que sugeriu nova redação do item 13 dos 
Pontos Básicos. O sr. Nestor João Masotti esclareceu que os referidos itens são 
necessariamente vinculados à eleição da chapa União e Trabalho em razão de possibilitar 
melhor aproveitamento de tempo com assuntos de interesse dos centros espíritas. O 
representante de São José dos Campos, sr. Sebastião, falou da sua preocupação com a 
referência ao item 13, alegando que caberá à USE não estar alheia ao chamado problema 
da teoria de Roustaing por ser a entidade representativa do movimento espírita estadual. 
Os srs. Nestor João Masotti e Paulo Roberto Pereira da Costa falaram que a futura chapa a 
ser eleita União e Trabalho é de princípios calcados tão somente em Allan Kardec e não se 
propõe em sua gestão estar discutindo e debatendo outras doutrinas. O sr. Messias, 
Presidente da Liga Espírita do Estado de São Paulo, apresentou proposta de ser eleita a 
chapa única e aprovando os Pontos Básicos. O representante de Guarulhos propôs que 
fosse aprovado pelo CDE a redação dos Pontos Básicos. O sr. Sérgio Mancini, da 4ª UDE, 
fez proposta de ser suprimido o item 13 ou fosse o mesmo discutido em outro dia pelo 
CDE para melhor analisar o assunto do referido item 13 em conjunto com os 
companheiros da sua União Distrital. O Presidente da mesa reiterou que a redação dos 18 
Pontos Básicos está vinculada com a eleição da chapa União e Trabalho. O sr. Antonio 
Schiliró apresentou proposta de nova redação do item 13 objetivando atender ao interesse 
de todos os Conselheiros tendo fundamentado sua proposta. O sr. Sebastião, de São José 
dos Campos, manifestou-se favorável à nova redação do item 13. O sr. Geraldo de Oliveira 
Garcia propôs que seja feita uma prece para melhor preparar o ambiente no sentido de 
solucionar a questão, tendo sido a proposta submetida ao Conselho que a rejeitou. O sr. 
Presidente da mesa submeteu ao Conselho as propostas seguintes: que fosse eleita a chapa 
União e Trabalho e aprovado os Pontos Básicos ou que o CDE tivesse maior tempo: para 
estudo e análise do item 13º dos Pontos Básicos. O Conselho votou por aclamação que 
somente fossem aprovados os Pontos Básicos e a chapa União e Trabalho pelo sistema de 
aclamação. Assim o Conselho Deliberativo Estadual, por aclamação, elegeu a seguinte 
Diretoria Executiva: Presidente, Antonio Schiliró, 1º Vice-Presidente, Nestor João Masotti, 
2º Vice-Presidente, Éder Fávaro, Secretário Geral, Alfredo Roberto Netto, 1º Secretário, 
Geraldo de Souza Spínola, 2º Secretário, José Coriolano de Castro, 3º Secretário, Joaquim 
Soares, 1º Tesoureiro, Helio da Silva Marques, 2º Tesoureiro, Attílio Campanini e Diretor 
de Patrimônio, Antonio Menegueti. O sr. Milton Felipeli, Presidente da Assembleia, 
declarou eleitos e empossados os Diretores que comporão a Diretoria Executiva do biênio 
1982/1984, eleita que foi por unanimidade. Foram também aprovados os 18 itens dos 
Pontos Básicos apresentados pela chapa eleita, com alteração apenas do item 13 que passa 
a ter a seguinte redação: “ter presente que a USE tem as suas finalidades calcadas apenas e 
tão somente na codificação de Allan Kardec, não a identificando com a teoria de Roustaing. 
De acordo com o art. 63 de seu estatuto, a USE veda em seus órgãos, na suas dependências, 
na sua esfera de ação ou em seu nome, o ataque a qualquer religião, crença ou doutrina, 
ressalvadas a liberdade de crítica construtiva e de defesa, em linguagem respeitosa. 
Considera, todavia, a aceitação ou não da teoria de Roustaing ou de outros nunca adotados 
pela USE em suas atividades, uma questão de foro íntimo, absolutamente respeitável, 
cabendo a cada qual suas opções”. E nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi 
encerrada, eu, Geraldo de Souza Spínola, lavrei a presente ata que será por mim assinada, 
acompanhada dos demais membros. 
 
São Paulo, dia 11 de julho de 1982. 



 

 

Assinaturas 













 

 

Ata # 186 – 13 de setembro de 1982 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 13 dias do mês de setembro de 1982, na sede do Instituto Espírita de Educação, Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, nesta Capital, reuniu-se o CDE - Conselho 
Deliberativo Estadual com a presença dos representantes dos órgãos da USE que assinaram 
no livro próprio. Às 9h30 com a saudação e prece pelo Presidente Antonio Schiliró, que 
inicialmente solicitou ao Secretário Geral Alfredo Roberto Netto que procedesse a leitura 
da correspondência recebida; lida carta da 14ª UDE indicando o senhor Clodoaldo da 
Lima Leite para substituir o senhor Joaquim Soares eleito para o cargo de 3º Secretário da 
D.E.; Carta da 17ª UDE indicando José Pedro da Silva para substituir o senhor Antonio 
Menegueti eleito para o cargo de Diretor de Patrimônio. A seguir falou o 1º Tesoureiro da 
D.E. que apresentou a prestação de contas da Tesouraria da USE. A seguir o presidente 
Antonio Schiliró falou sobre o item três da Ordem do Dia com o título “Reuniões do 
CDE” destacando a leitura sobre as atribuições do CDE e concitou os Conselheiros para 
que decidam como deverão ser mais produtivas e dinâmicas as reuniões do CDE; falou 
ainda que sendo a primeira reunião, será conveniente que os novos Conselheiros possam 
tomar iniciativas objetivando encontrar os melhores caminhos para aproximar o CDE, 
tornando as reuniões mais produtivas e dinâmicas. Sobre o assunto falou senhor Messias 
da Liga Espírita do Estado de São Paulo o qual manifestou seu desagrado por ter sido 
convidado a falar por tempo limitado, alegando representar uma das entidades 
patrocinadoras da USE. Quanto a reunião do CDE sugeriu o senhor Messias que os 
diretores de Departamentos da D.E. deverão falar somente nas reuniões gerais dos 
Departamentos que atualmente se realizam aos sábados que antecedem o CDE, deixando 
maior espaço nos domingos para os Conselheiros. O senhor Evany Figueira da UNIME de 
Taubaté apresentou sugestão para que os Departamentos se reúnam em datas diferentes, 
com maior antecedência das reuniões do CDE, encaminhando as informações, por escrito, 
aos órgãos da USE, para conhecimento prévio, permitindo que os Conselheiros participem 
do CDE melhor informados sobre os Departamentos. O senhor Jaci Regis da UNIME de 
Santos apresentou proposta para que seja reduzido o tempo com assuntos informativos e 
administrativos da USE, afim de deixar mais espaço para assuntos doutrinários, dizendo 
que a verdadeira unificação é a doutrinária; devendo o CDE ser transformado em 
seminários para assuntos doutrinários o fórum de debates para assuntos doutrinários de 
forma organizada; que as reuniões do CDE sejam descentralizadas e sendo realizadas nas 
Regiões Zonais do Estado; que o jornal “Unificação” tem melhor sabor e mais 
comunicativo, podendo ser criado um Boletim Informativo para cada frequentador de 
Centro Espírita; que os assuntos doutrinários da USE estão muito fechados, tendo como 
exemplo o Departamento de Evangelização Infantil da DE que é dirigido por um pequeno 
grupo de mulheres; devendo evitar-se que somente a D.E. apresentem ideias, mas sim as 
bases formadas pelos conselheiros. O senhor Sebastião da UNIME de São José dos Campos 
sugeriu que o tempo para cada conselheiro falar seja de acordo com o regimento interno 
do CDE. O senhor Sérgio Mancini da 4ª UDE lembrou que o CDE tem sido mais 
informativo que deliberativo, enquanto que os assuntos informativos poderiam ser feitos 
através do jornal Unificação, e que os Departamentos e Comissões constituídos poderão 
informar aos órgãos por escrito, concordando com a sugestão apresentada que o tempo 
deverá no CDE deverá ser melhor aproveitado com assuntos doutrinários. O senhor Ciro 
Pirondi da 4ª UDE falou que atualmente existe redundância de informações sobre os 
Departamentos, uma vez que os assuntos discutidos, nas reuniões gerais são discutidos no 



 

 

CDE. O senhor Celestino Boschiero da UNIME de Araraquara falou que o tempo 
prescrito no regimento do CDE está sendo ultrapassado nesta reunião, dizendo que tal 
irregularidade é contrária ao interesse dos companheiros que fazem longas viagens para 
participar do CDE; concordando que os Departamentos devem informar por escrito e 
sugerindo que o lanche ou almoço do CDE seja suprimido a fim de reduzir as despesas da 
USE. A seguir o senhor Leonel da 14ª UDE reclamou melhor aproveitamento do tempo 
nesta reunião e que cada conselheiro utilizando irregularmente o tempo permitido estava 
falando aproximadamente 12 minutos; que concordava com a sugestão de ser suprimido o 
lanche nas reuniões do CDE. O representante da 5ª UDE senhor Geraldo de Oliveira 
Garcia ressaltou quanto a necessidade de serem realizadas Reuniões Regionais para 
esclarecer os objetivos da USE e conquistar novos companheiros para o movimento. O 
senhor Evany Figueira de Taubaté sugeriu que fosse editado um livro sobre a USE, 
atendendo essa sugestão da 5ª UDE. O senhor Marcos Miguel da Silva da UNIME de 
Osasco sugeriu a descentralização das reuniões do CDE e também a descentralização das 
reuniões dos Departamentos. O senhor Antonio Carlos da UNIME de Franca sugeriu 
reuniões regionais periodicamente e reuniões plenárias anualmente nos moldes do 
Conselho Federativo Nacional. A senhora Marília de Castro, da Liga Espírita do Estado de 
São Paulo sugeriu que as diversas propostas que estavam sendo apresentadas neste CDE 
possam ser colocadas em discussão e exame próprio CDE de forma organizada. O senhor 
Ulisses da UNIME de Ribeirão Preto falou da suas preocupações com as despesas nos 
órgãos da USE e sobre o CDE concordou com a sugestão de ser dedicado maior espaço 
com assuntos doutrinários. O senhor Flavio da UNIME de São Roque disse que somos 
uma elite do movimento e deveremos tentar uma descentralização, e que foi membro do 
C. F. do Paraná e que o CDE deverá ser melhor utilizado. Milton Felipeli da 3ª UDE 
cumprimentou a D.E. pela forma como estava sendo conduzido o assunto referente ao 
melhor aproveitamento do CDE, lembrando que a descentralização do CDE foi assunto 
tratado há seis anos e os companheiros do Estado representantes do interior votaram 
contrariamente; que era hora de serem tratados os assuntos nos locais onde os problemas 
existem; que a fase áurea do movimento de unificação foi no período em que as reuniões 
do CDE eram realizados no interior do estado e na Capital de forma alternada. O senhor 
José da UNIME de Santo Anastácio lembrou que as reuniões do CDE a serem realizadas 
alternativamente no interior e na Capital deverão dificultar o acesso dos companheiros de 
regiões distantes. O presidente Antonio Schiliró informou o Conselho que depois de 
vencida esta etapa com as sugestões dos Conselheiros no sentido de tornar mais produtivas 
e dinâmicas as reuniões do CDE, o assunto voltará na próxima reunião a ser realizada em 
dezembro. A seguir o senhor Alfredo Roberto Netto, Secretário Geral, deu conhecimento 
ao Conselho das sugestões apresentadas neste CDE de forma resumida. O senhor Antônio 
Schiliró consultou o CDE quanto ao procedimento a ser adotado pela D.E. com vistas ao 
encaminhamento das sugestões. O senhor Sérgio Mancini da 4ª UDE propôs que as 
sugestões sobre o CDE sejam remetidas aos órgãos da USE por escrito. O senhor Milton 
Felipeli da 9ª UDE sugeriu que na próxima reunião do CDE sejam colocados em pauta as 
sugestões apresentadas pelos conselheiros; bem como que sejam tratados os assuntos 
financeiros da USE. Odair Cretela sugeriu que devido o longo tempo que o assunto sobre 
o CDE está sendo tratado nesta reunião, somente deveriam falar os Conselheiros com 
propostas novas. O presidente Antonio Schiliró consultou o Conselho quanto a 
conveniência de prosseguir a reunião devendo os assuntos previstos na circular de 
convocação do CDE dar continuação. O senhor Sérgio Mancini da 4ª UDE sugeriu que 
antes das informações dos Departamentos fosse ouvida a Comissão designada pelo CDE 



 

 

para examinar as atividades das entidades paralelas. Sobre este assunto falou o senhor 
Sebastião da UNIME de São José dos Campos o qual na qualidade de membro da comissão 
disse que continuavam no seu trabalho para o que foram designados e que a Aliança 
Espírita Evangélica tem uma atuação bastante agressiva no Vale do Paraíba; que o tempo 
que a comissão teve foi insuficiente para concluir o trabalho e solicitando prorrogação do 
prazo para a reunião do CDE de dezembro. Consultado o CDE sobre o pedido de 
prorrogação o mesmo foi aceito. O senhor Agostinho Andreoletti da 17ª UDE sugeriu que 
devido o tempo bastante longo deste CDE, os assuntos a serem colocados (neste) sejam de 
real interesse. A seguir foi aberto espaço para a palavra dos departamentos. A senhora 
Marília de Castro do Departamento de Artes informou estar sendo gravada uma fita “K7” 
com músicas para serem cantadas pelas Mocidades Espíritas; será feita também a gravação 
de músicas para a Evangelização Infantil; que está programado um “show” baseado no disco 
Compositores do Além. Pelo Departamento de Comunicações falou o senhor Luís Alberto 
Zanardi, informando que estão montados neste salão do CDE os painéis com as fases da 
elaboração e impressão do jornal Unificação. Sobre o jornal falou senhor Helio da Silva 
Marques, 1º Tesoureiro da USE que o quadro da receita e despesa com as edições do jornal 
acusa prejuízos mensais. Pelo Departamento de Mocidades falou Marcos Miguel da Silva 
dando conhecimento do Encontro de Dirigentes de Mocidades realizado em Limeira no 
dia 29 de agosto do corrente ano; tendo sido eleita a Comissão Diretora do Departamento 
de Mocidades da DE, a saber: Diretor Marcos Miguel da Silva; Secretaria Administrativa 
Nair Aparecida de Souza; Secretaria de Doutrina Ricardo Rodrigues Bonano, Secretaria de 
Divulgação e Promoções Cesar Antonio Ortiz; ainda sobre o Departamento de Mocidades, 
em aparte, o senhor Evany Figueira consultou sobre a avaliação da CONJESP/82, 
informando que o CRE de Taubaté encaminhou ao Departamento de Mocidades a sua 
avaliação. O senhor Marcos Miguel falou das dificuldades de melhor estruturar os 
Departamentos e as Confraternizações de Mocidades e respondeu que não foi efetuada a 
avaliação da CONJESP; disse que existem críticas sobre as atividades do Departamento de 
Mocidades, porém não recebe sugestões para solucionar os problemas. O senhor Sebastião 
de São José dos Campos solicitou ao Diretor do Departamento de Mocidades que 
apresentasse ao CDE os problemas existentes. A seguir falou Carolina da luz Matos do 
Departamento de Evangelização Infantil que comunicou a realização do “Encontro de 
Criatividade” a realizar-se em 31 de outubro/82 na sede da USE; que foram distribuídos 
temários e cartazes sobre o Mês da Criança. Falou sobre o curso sobre o menor carente em 
conjunto com o Departamento de Serviço Assistencial Espírita. A seguir o Departamento 
de Orientação Administrativa e Jurídica pela palavra do seu Diretor Flávio Pereira do Valle 
informou que estão sendo realizados encontros sobre a matéria específica do seu 
Departamento e que está à disposição dos órgãos e dos centros espíritas. Seguiu-se a palavra 
do senhor Nestor João Masotti te informando que o Departamento está trabalhando em 
atenção aos pontos básicos aprovados pelo CDE e solicitou aos Conselheiros que tragam 
para as reuniões gerais do Departamento sugestões de programas de estudos da doutrina 
para oa Centros Espíritas. Seguiu-se o Departamento de Serviço Assistencial Espírita 
falando o seu diretor Odair Cretela de Oliveira sobre Encontros sobre Serviço Assistencial 
Espírita em várias cidades e que está sendo elaborado o calendário do Departamento para 
1983; que está dando plantão na sede da USE às terças-feiras e quintas-feiras das 14 horas 
às 18 horas. A seguir o senhor Paulo Pereira da Costa Assessor de Organização e 
Planejamento destacou que na reunião geral da Assessoria realizada no sábado houve a 
presença de diversos órgãos. Que está sendo organizado o quadro de expositores da USE. 
A seguir falou o senhor Clodoaldo da Lima Leite, responsável pela Comissão da sede 



 

 

própria, informando que a Comissão está sendo estruturada e solicitando indicações de 
elementos, preferencialmente Tesoureiros dos órgãos; falou da venda do disco 
Compositores do Além; falou que a USE tem disponível apenas Cr$ 5.000.000,00 (5 
milhões de cruzeiros) o que é pouco para aquisição da sede própria. Sobre a Campanha da 
Família falou o senhor Paulo Roberto informando que a mesma vem alcançando os 
objetivos e que diversas entidades federativas do Brasil a exemplo de São Paulo, estão 
realizando trabalho idêntico. A seguir na parte dedicada informações dos órgãos falou 
Milton Felipeli em nome do CRE de São Paulo e com a participação de Suely Caldas 
Schubert do livro “Obsessão e Desobsessão”. O senhor Diegues da UNIME de Santos 
comunicando sobre atividades do Departamento de Assuntos da Família com a realização 
de diversos Encontros; falou também sobre a Semana Espírita a partir de 3 de outubro; que 
está sendo preparada a fundação de um centro espírita em Bertioga. O senhor Amâncio 
Prestupa da 19ª UDE informou que está sendo realizado um trabalho junto às sociedades 
não unidas conforme previsto nos 18 Pontos Básicos. O senhor Leonel da 14ª UDE 
comunicou Encontro sobre Aborto com a presença de Nancy Puhlmann di Girolamo. O 
presidente Antonio Schiliró comunicou a criação pela D.E. das Áreas de Atividades 
integrada pelos Departamentos da D.E. e coordenadas por: Nestor João Masotti, Helio da 
Silva Marques e Éder Fávaro. A prece de encerramento da reunião foi proferida por senhor 
José da UNIME de Santo Anastácio. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Geraldo de 
Souza Spínola lavrei a presente ata que vai por todos assinada depois de lida e aprovada. 
 
Assinaturas 



















 

 

Ata # 187 – 12 de dezembro de 1982 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias do mês de dezembro de 1982, na sede do Instituto de Educação, a rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, nesta Capital, reuniu-se o CDE, com a presença 
dos confrades que assinaram o livro próprio. Às 9:00 h com a saudação pelo Presidente 
Antonio Schiliró, que, em homenagem ao grande trabalhador do movimento espírita de 
unificação Alcebíades Bertran, desencarnado naquela data, solicitou ao senhor Carlos 
Cirne, presidente do CRE - Região de São Paulo que proferisse a prece. A seguir solicitou 
a mim, Geraldo Spínola, que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e sobre a mesma 
houve discordância do senhor Milton Felipeli, da 9ª UDE em razão do registro das palavras 
do Senhor Sebastião, da UNIME de São José dos Campos, que são as seguintes: “que a 
Aliança Espírita Evangélica está tendo uma atuação agressiva no Vale do Paraíba”. Após 
diversas manifestações dos conselheiros a ata foi aprovada. O senhor Antonio Schiliró 
procedeu a leitura da carta da DE encaminhada a TV Gazeta — canal 11 protestando contra 
as citações relativas ao espiritismo no programa “Psicanálise Integral”, destacando que o 
responsável pelo programa tem mencionado a Doutrina Espírita de forma a deslustrar, 
denegrir e deturpar a imagem do espiritismo e os seus seguidores. Sobre o assunto falou 
senhor André Luiz Galembeck da 5ª UDE que mencionou a lei de imprensa que a USE 
poderá recorrer em defesa da Doutrina Espírita. O senhor Presidente Antonio Schiliró, a 
seguir, mencionou o pedido feito a Prefeitura do Município de São Paulo sobre a cessão 
em comodato de um imóvel situado nas proximidades da estação Tietê do Metrô. A seguir 
o senhor Alfredo Roberto — Secretário Geral procedeu a leitura da correspondência e 
convites recebidos pela USE a saber: (que) da 15ª UDE designando os senhores Natalino 
D’Oliva e Raimundo Clóvis Queiroz como representantes junto ao CDE; da 17ª UDE carta 
comunicando que a UDE se negara a divulgar e colaborar na compra e venda de convites 
quando vier mencionado “bingo, rifas…” por motivo de ferir os princípios da doutrina 
espírita e o Decreto Lei Federal; da UNIME de Itapeva carta justificando ausência do seus 
representantes no CDE; carta da 19ª UDE sobre as reuniões do CDE; da UNIME de 
Araçatuba que sugeriu ao CDE comemoração nas sociedades unidas dos 100 anos da 
revista “Reformador”; carta da UNIME de Botucatu encaminhando roteiro espírita do 
Departamento de Evangelização Infantil; convite do Conselho Regional Espírita de 
Ribeirão Preto sobre a 1 CONRESPI; convite UNIME de Lins sobre Ciclo de Estudos e 
convite sobre “II Expoflel”. A seguir falou senhor Agostinho Andreoletti da 17ª UDE 
alertando os conselheiros sobre um cidadão que percorre centros espíritas, arrecadando 
dinheiro para viagens. O senhor                     da UNIME de Ribeirão Preto que falou da 
realização da CONRESPI no período de 12 a 14 de fevereiro do corrente ano. André Luiz 
Galembeck da 5ª UDE falou que os almoços do CDE sejam custeados pelos blocos e não 
pela DE. Arquimedes da UNIME de Lins falou da 26ª COMENOESP. O senhor Boschiero 
da UNIME de Araraquara falou sobre noticiário da Rede Globo Umbandista como sendo 
espírita, sobre o cidadão que está arrecadando dinheiro nos centros espíritas, fez elogio ao 
USE — Informativo e que está em organização o CRE - Região de Araraquara. O senhor 
Ary Lex da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo informou que a AMESP 
realizou em colaboração com o Instituto Espírita Américo Bairral de Itapira, em agosto de 
1982, o primeiro seminário sobre “Terapia das Vidas Passadas”, que contou com a presença 
de 120 pessoas, na maioria médicos e psicólogos; falou ainda o senhor Ary Lex que após o 
seminário formou-se um grupo de médicos e psicólogos espíritas e não espíritas para 
pesquisas dentro do assunto; falou, também, que a Associação Médico Espírita está 



 

 

alterando os seus estatutos afim de poder receber também como sócios psicólogos e outros 
profissionais da área da saúde. O representante da UNIME de Limeira falou sobre a feira 
do Livro Espírita. O representante da UNIME de Campinas falou da realização da 
COMECELESP e solicitou a publicação da carta encaminhada a TV Gazeta para servir de 
exemplo aos órgãos da USE; mencionou noticiário inverídico em Campinas que a cidade 
seria vítima de catástrofe, conforme mensagem do Chico Xavier; falou ainda sobre a 
penetração da Aliança Espírita Evangélica, do mês espírita em Jundiaí pela FEESP e por 
fim sugeriu a edição de um trabalho que possa ser conhecida a estrutura da USE. O senhor 
Carlos Cirne do CRE-São Paulo comunicou as atividades do CRE-São Paulo que estão 
sendo instalados os Conselho Zonais da Capital pelo Departamento de Orientação 
Doutrinária do CRE; que está sendo preparado o Seminário de Estudos sobre Passes 
Espíritas em cinco locais diferentes nos distritos da Capital. O representante da UNIME 
de Guarulhos fez menção do referido cidadão que está arrecadando dinheiro nos centros. 
A UNIME de Santo Anastácio falou sobre o trabalho da biografia de Allan Kardec leu 
informativo regional editado pelo CRE de Presidente Prudente. O representante da 
UNIME de São Vicente procedeu a leitura de documento manifestando as discordâncias 
que existindo com o CRE - Região de Santos e mencionando o desejo da UNIME de 
desligar-se do referido CRE; Sobre o assunto falou o senhor José Alberto do CRE - Santos 
em defesa. Sobre o assunto falaram os conselheiros Milton Felipeli, Clodoaldo, Ciro 
Pirondi da 4ª UDE, Matilde Camargo da 9ª  UDE, Evany Figueira de Taubaté, e falou o 
presidente Antonio Schiliró que será encaminhada uma cópia do documento ao CRE de 
Santos e aguarda do mesmo um pronunciamento. A seguir o senhor Odair Cretela do 
Departamento de Serviço Assistencial Espírita da USE sobre a realização da reunião sobre 
assistência aos reeducandos das Penitenciárias. Éder Favaro em nome da Comissão 
nomeada pelo CDE para análise do problema relacionado com os movimentos paralelos; 
tendo sido concluído o trabalho procedeu a leitura das conclusões finais; sobre o assunto 
o senhor Evany Figueira que sugeriu que o trabalho da Comissão seja examinado pelo 
Departamento de Orientação Doutrinária antes de ser divulgado; o senhor Milton Felipeli 
da 9ª UDE discordou da remessa do relatório ao Departamento de Orientação Doutrinária 
e que deverá ser conhecido pelos órgãos que o examinará. O senhor Ary Lex da AMESP 
condenou o jornal “O Trevo” editado pela Aliança Espírita Evangélica onde estão sendo 
publicados noticiários e conceitos não condizentes com as verdades aceitas pela doutrina 
espírita. Sobre o trabalho da Comissão sobre a análise das entidades concorrentes, ainda se 
manifestou a UNIME de Marília dizendo que o trabalho deverá chegar ao CDE sem outras 
interferências. Ainda sobre o assunto manifestou-se o senhor Nestor João Masotti, diretor 
do Departamento de Orientação Doutrinária, dizendo que o Departamento não omitiu-se 
e que cabe ao CDE fazer a apreciação; ao final ficou decidido que o relatório será duplicado 
e encaminhado aos órgãos e as despesas pagas pelos mesmos. A seguir Marília de Castro, 
diretora do Departamento de Artes apresentou ao CDE o Conjunto musical “Bolinho de 
Carne e Berinjela” o qual fez a apresentação de números artísticos que fazem parte do disco 
Compositores do Além. Sobre a Comissão de Sede Própria falou o seu presidente 
Clodoaldo da Lima leite comunicando que foi formalizado o recebimento pela USE de 
terreno doado o qual se localiza no município de Guarulhos. Solicitou maior participação 
dos órgãos das atividades da Comissão. O senhor André Luiz Galembeck sugeriu a 
confecção de folhinhas da USE para arrecadar fundos para a Campanha da Sede Própria. 
A seguir o senhor Presidente Antonio Schiliró deu conhecimento que esteve pessoalmente 
(em cam) representando a USE na reunião de encerramento das atividades do ano da 
FEESP com a presença de Divaldo Pereira Franco. O senhor Murillo Rodrigues Alves, 



 

 

diretor do Departamento de Relações Públicas deu conhecimento que esteve 
representando a USE na reunião festiva comemorativa do nono aniversário da Aliança 
Espírita Evangélica. Paulo Roberto Pereira da Costa, assessor de Organização e 
Planejamento da USE informou que estão prontos para serem distribuídos aos órgãos os 
formulários para cadastramento das sociedades não unidas e cadastro de oradores espíritas. 
Falou ainda da realização da reunião da DE e seus departamentos, dirigido pela assessoria, 
objetivando o plano de ação da Diretoria Executiva. Sobre a análise e sugestões para o 
aprimoramento das reuniões do CDE falou inicialmente o senhor Américo da 19ª UDE 
apresentando sugestões para o aprimoramento do CDE. Sobre o mesmo assunto falou 
senhor Evany Figueira de Taubaté dizendo que as reuniões gerais dos Departamentos da 
DE sejam realizadas em datas diferentes e não na véspera do CDE. Arquimedes da UNIME 
de Lins concordou em realizar as reuniões gerais em datas diferentes. O senhor Milton 
Felipeli da 9ª UDE sugeriu a descentralização das reuniões dos Departamentos. 
Arquimedes da UNIME de Lins disse que as reuniões do CDE sejam realizadas 
trimestralmente somente na capital. O senhor Agostinho da 17ª UDE sugeriu as reuniões 
do CDE somente na Capital devido as dificuldades de transportes. O senhor Bezerra de 
Ribeirão Preto falou que as reuniões da Capital facilita o acesso para todos os órgãos. O 
senhor Nestor João Masotti 1º Vice-Presidente que o CDE se realize de seis em seis meses 
e nos intervalos entre uma reunião e outra seriam realizadas reuniões regionais dos órgãos 
proximamente sediados entre si e com a participação da DE e que as reuniões do CDE 
sejam realizadas em dois dias, afim de serem mais produtivas a exemplo do Conselho 
Federativo Nacional em Brasília com as reuniões em 2 e 3 dias consecutivos. O senhor 
Paulo Pereira da Costa falou que as reuniões Zonais não serão do CDE e que os assuntos 
levantados sejam trazidos ao CDE para aprovação, solicitando que as reuniões Zonais 
poderão dinamizar o movimento de unificação. Franca propôs que as reuniões do CDE 
sejam intercalados com as reuniões zonais. Milton Felipeli disse que as reuniões zonais 
sejam dirigidas pelos integrantes dessas zonas. Celestino de Araraquara sugeriu que os CDE 
sejam realizados em março, junho, setembro e dezembro e a zonais se realizem nos meses 
de fevereiro, maio, agosto e novembro. O senhor presidente Schiliró defendeu a realização 
do CDE trimestralmente, por força do estatuto da USE. Considerou que as reuniões zonais 
poderiam ser realizadas em caráter experimental dirigidas não pelo Presidente da USE mas 
sim pelos componentes das próprias reuniões. A UNIME de Campinas sugeriu que o CDE 
seja realizado em quatro zonas do estado. Milton da 2ª UDE sugeriu que as zonais em 
quatro reuniões e o CDE trimestralmente. Encerradas as discussões o assunto foi colocado 
em votação que ao final ficou aprovado. Como segue: 1º que as reuniões do CDE sejam 
realizadas na capital trimestralmente — 2º que o CDE se reunirá aos sábados e domingos, 
devendo a reunião iniciar-se às 15:00 h do sábado — 3º que as reuniões zonais sejam 
realizadas nos meses de fevereiro, maio, agosto e setembro em locais a serem escolhidos. — 
4º que as reuniões zonais tenha a sua primeira reunião realizada no mês de maio de 1983, 
a fim de permitir tempo necessário para sua preparação. — 5º que as datas das Reuniões 
Gerais Departamentais serão fixadas pelos próprios Departamentos. A seguir falou senhor 
Helio da Silva Marques 1º Tesoureiro que falou sobre os assuntos atendentes do seu cargo, 
bem como sobre o jornal Unificação e as dificuldades para a sua edição, falou sobre o 
reajuste das cotas mensais pagas pelas sociedades unidas, que após colocado em discussão 
ficou aprovado pelo CDE que passariam para o valor de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) 
de janeiro a junho de 1983 e de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) de julho a dezembro de 
1983. A seguir foi aprovada a nomeação, digo, a constituição de uma Comissão Especial 
incumbida de sugerir medidas para obtenção de recursos destinados a atender as despesas 



 

 

de manutenção da USE, cujos membros serão indicados por ocasião da reunião do CDE a 
realizar-se em março/1983. Sobre o jornal Unificação e as dificuldades para sua 
manutenção foi aprovado autorização para inserção de anúncios no jornal Unificação e 
que as seleção de anúncios sejam a critério do Conselho Editorial do jornal. Sobre o 
regimento interno do Departamento de “Orientação Administrativa e Jurídica“ submetido 
a aprovação, foi aprovado como foi apresentado. Sobre o regimento do Departamento de 
Serviço Assistencial Espírita da USE foi aprovado conforme cópias encaminhadas aos 
órgãos, porém com as seguintes alterações: - Art. 2 — inciso V - Substituir onde se lê “aos 
reais objetivos” por “real objetivo”. — Art. 2 — inciso 7 - Acrescentar, depois “de ensino 
evangélico”, baseado na doutrina espírita. Aprovou o regimento interno do Departamento 
de Comunicações. Aprovou, ainda, o CDE que a próxima reunião será realizada no mês 
de março no dia 12, a partir das 15:00 h. O senhor Antonio Schiliró deu por encerrada a 
reunião, após a prece proferida. E nada mais havendo a ser tratado, eu Geraldo Spínola, 
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por todos assinada. 
 
 
 
Assinaturas 
















