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Ata de 08 de fevereiro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 1982, reuniu-se às 20,20 hrs. em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior nº 695, a DE da USE e com a leitura da mensagem 
“Divinos Dons” e prece de Antonio Schiliró, Nestor João Masotti dá por iniciados os trabalhos 
dessa reunião. Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo justificadas as 
ausências de Eder Fávaro, Ilízia Moreira e Marcos Miguel da Silva. Lida, posta em discussão, foi 
aprovada a ata da reunião anterior. EXPEDIENTE: Recebido da Associação Espírita Cairbar 
Schutel, de 25-1-82, prestações de contas do ano de 1981 e eleição da Nova Diretoria; do VIII 
Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas sobre o planejamento de uma viagem 
pelas principais Capitais do Sul consultando a possibilidade de realizar um encontro com 
jornalistas e escritores de São Paulo; do C. E. “Amor e Caridade”, de 3-2-82 de Presidente 
Venceslau eleição da nova Diretoria para o período 82/83; Boletim da UME de Araçatuba de 
01/82; da União Assistencial “Auta de Souza” de Presidente Venceslau, de 3-2-82, comunicando 
a eleição da nova Diretoria para o ano de 1982; do Grupo Espírita Vicente de Paulo de Pirajuí, 
de 29-12-81 comunicando nova Diretoria para o triênio de 1.1.82 a 31.12.84; do CRE da 4ª 
Região – Taubaté -  de 1.1.82 enviando calendário das atividades que vão ser realizadas no ano 
de 1982; da Federação Espírita Catarinense, de 5-12-81, parabenizando-nos pela feliz ideia de 
promover a atual “Campanha de Integração da Família” em todo o estado de São Paulo; da 
Federação Espírita Amazonense, de 1-1-82 comunicando a nova Diretoria para o biênio 82/83; 
da Fundação Lar de Eurípedes, de Sacramento, de 2-1-82, convidando para solenidades 
comemorativas de 75º aniversário de Fundação do Colégio Allan Kardec por Eurípedes 
Barsanulfo. Estiveram presentes nessas festividades representando a USE, Nestor João Masotti, 
Antonio Schiliró e Flávio Pereira do Valle que falaram a respeito; do C. E. “Caminho, Verdade e 
Vida”, de São Luiz, Maranhão, circular nº 1/81 comunicando sua fundação na data do encarne 
de Allan Kardec; da União Intermunicipal Espírita de São Roque, recebidas atas da 10ª e 11ª 
reunião realizadas em 1-11 e 6/12/81; do 29º CRE, balancete da Tesouraria de dez-81; do C. E. 
Ivan Costa de Juiz de Fora, de 3-2-82, agradecendo o envio do material da Campanha da 
Família; do CRE 25º Região – circular de 1/82, de 20-1-82, lembrando o encerramento em 
Regente Feijó, da Jornada Regional Espírita; e um folheto da Rádio do Rio de Janeiro; da União 
das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro – USEERJ de 11-1-82 enviando o material “Manual 
de Administração dos Centros Espíritas” e a Separata I – Modelo de Estatuto e Regimento 
Interno para o Centro Espírita – Separata II – calendário das obrigações legais, fiscais, 
trabalhistas para os Centros Espíritas, tendo em vista o que ficou acertado da reunião do CFN 
de 3 a 5/7/81 em Brasília e solicitam as nossas sugestões a este respeito o mais breve possível. 
Em seguida Nestor João Masotti comentou da 1ª reunião de vibrações e que são feitas às 5ª 
feiras e uma mensagem de Bezerra de Menezes pela mediunidade de Elaine Curti Ramazzini, 
cujo conteúdo analisado dá margem a diversos enfoques e que é dirigida principalmente para 
o Grupo USE, aos que nela trabalham, encarnados ou desencarnados. ORDEM DO DIA: Foi 
elaborada a Ordem do dia da próxima reunião do CDE a ser realizada no dia 11-3-82: 
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA: Flávio Pereira do Valle 
informa que o Lar da Família Universal vai promover o I Festival da Música Popular Mediúnica 
no Teatro Municipal de São Paulo no dia 28-4-82 e que a USE vai ser beneficiada com o lucro 
da vendagem do disco com músicas mediúnicas. Foi convocada uma reunião extraordinária 
para o dia 15-2-82. Com prece de Odair Cretella de Oliveira e vibrações de Murillo Rodrigues 
Alves a reunião foi encerrada às 22,50 e para constar foi lavrada a presente ata que será 
assinada por todos os presentes. 
 



 

 

São Paulo, 8 de fevereiro de 1982. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata de 15 de fevereiro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de 1982, reuniu-se às 20,30 hrs, em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, Itaim Bibi, a DE da USE e com a leitura da 
mensagem “Não te Inquietes”, por Marcos Miguel da Silva e prece de Odair Cretella de Oliveira 
o presidente Nestor João Masotti dá por iniciada a reunião. Presentes os membros que 
assinaram o livro competente justificando-se a ausência de Flávio Pereira do Valle. Foi lida, 
posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Boletim Informativo da 
19º UDE nº 19 ano IV; Boletim do Lar da Família Universal sobre o Festival da Música Mediúnica 
em 18-4-82; Balancete do CRE 2ª região; jornal “A Razão” ano 1 nº 1 de 1/82; do C. E. Francisco 
Xavier dos Santos, de Mineiros do Tietê, de 09-2-82 comunicando o retorno à pátria espiritual 
o confrade Pedro Carrara ocorrido em 21-1-82, com seu filho em acidente automobilístico; da 
Federação Espírita Portuguesa, de 26-1-82, comunicando a nova Diretoria no dia 17-1-82 para 
o biênio 82/83; da 2ª Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste Araçatuba – SP programa 
que vai ser desenvolvido no C. E. Luz e Fraternidade Tema básico: A Família no Centro Espírita, 
na Campanha Integração da Família; de Paulo Roberto Lopes de Miguelópolis, de 27-2-82 
remetendo à UNIME de São João da Barra SP papéis solicitando para inclusão do C. E. Vicente 
de Paulo à USE; do Instituto Brasileiro de Difusão Espírita, de Pongaí SP, com mensagens 
diversas; do Lar Espírita Paulo de Tarso, de 3-2-82, carta nº 87/82 de São Bernardo do Campo 
solicitando a sua adesão à USE; DEPARTAMENTO FINANCEIRO: Helio da Silva Marques vai 
entrar em contato com João Rocha para auxiliar na contabilidade e fez uma exposição da 
situação atual das finanças da USE para que todos os presentes se conscientizem disso. SEDE 
PRÓPRIA: Marília de Castro e Clodoaldo Lima Leite informando a respeito de um imóvel que 
está à venda na Rua Brigadeiro Tobias 1030, fazendo uma exposição com detalhes básicos de 
numa planta mostrada aos presentes. Foi feito um convite para que todos visitem o imóvel e 
opinem a respeito. Marília de Castro ainda falou como a Comissão da Sede Própria poderia 
arrecadar recursos para o pagamento do imóvel que está estimado em Cr$ 40.000,000,00. 
DEPARTAMENTO DO LIVRO: Alfredo Roberto Netto falou da 3ª Prévia em Santos do 1ºEncontro 
Estadual de Divulgadores do Livro Espírita para Feira de Livros. Entregou aos presentes para 
conhecimento um opúsculo intitulado “Orientação às Bibliotecas Espíritas” editado pelo 
Departamento do Livro da UNIME de Piracicaba e deu outras informações do Departamento. 
Em tempo: o endereço do imóvel é nº 185 a 199. Com vibrações de Alfredo Roberto Netto às 
11,15 o Presidente Nestor João Masotti, fez a prece final e dá por encerrada a reunião. Para 
constar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. 
 
 

São Paulo, 15 de fevereiro de 1982. 
 

Assinaturas 
 









 

 

Ata de 01 de março de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Ao 1º dia do mês de março do ano de 1982, reuniu-se às 20,30 hs, em sua sede na rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Junior nº 695, Itaim Bibi, a DE da USE e com a leitura da mensagem 
“Liberdade em Jesus” por Elaine Curti Ramazzini e prece por Flavio Pereira do Valle o Presidente 
Nestor João Masotti inicia os trabalhos da reunião. Presentes os membros que assinaram o 
livro competente sendo justificadas as ausências de Murillo Rodrigues Alves, Marcos Miguel da 
Silva e Antonio Schiliró. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. 
EXPEDIENTE: carta do C. E. Luz, Caridade e Amor de Igarapava, de 26-2-82; informando sua 
adesão à USE com mais outras entidades espíritas; cartão da família de Luiz Monteiro de Barros 
agradecendo as manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu falecimento; do C. E. 
Caridade e Fé, de Jaboticabal, de 11-2-82, enviando balancete financeiro e patrimonial, e 
relatório das atividades assistenciais e educacionais no ano de 81. TRABALHO DO ESPIRITISMO 
E QUESTÕES SOCIAIS: Com referência a esse trabalho aprovado pelo 29º CRE e que solicitou 
sua publicação no jornal “Unificação”, a DE analisou e aprovou a sua não publicação por se 
tratar de assuntos polêmicos. SEDE PRÓPRIA: Odair Cretella de Oliveira, com a incumbência de 
verificar junto aos órgãos da Prefeitura se havia algum processo de desapropriação em 
referência ao imóvel da rua Brigadeiro Tobias nº 185 a 199, constatou-nos que ele visitou, que 
nenhum havia até o presente momento. Em seguida a DE juntamente com a Comissão 
representada por Marília de Castro e Clodoaldo Lima Leite, estudou as diversas possibilidades 
de financiamento para aquisição da sede, quer entrando em contato com pessoas jurídicas e 
com pessoas físicas, contatos esses que serão ainda realizados e apreciados até a próxima 
reunião. Com prece de Odair Cretella de Oliveira, o Presidente Nestor João Masotti encerrou 
às 23 horas os trabalhos da reunião. E para constar foi lavrada a presente ata que será assinada 
por todos os presentes. 
 
São Paulo, 1 de março de1982. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 08 de março de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de março do ano de 1982, reuniu-se às 20,20 hrs, em sua sede, na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 695, Itaim Bibi, a DE da USE e com a mensagem “Na 
execução do melhor” por Rubens Policastro Meira, Nestor João Masotti fez a prece inicial. 
Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo justificadas as ausências de 
Antonio Schiriló, Elaine Curti Ramazzini, Alfredo Roberto Netto, Ilízia Moreira e Paulo Roberto 
Pereira da Costa. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. EXPEDIENTE: 
Boletim Informativo do Lar da Família Universal nºs 11 e 12 de fev e março/82; de Leda Sá 
Barreto Lopes de Salvador – Bahia enviando-nos prece em favor do Toxicômanos; de Sebastião 
Fernandes de Araújo Lima, de 26-2 – de Juiz de Fora solicitando folhetos espíritas; do VIII 
Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas enviando questionário para colher informações 
com vistas à divulgação do Congresso; da USE 19ª Zona convidando para o IV Encontro da 
Família Espirita em 7-3-82; do C. E. Discípulos de Jesus de Penápolis de 1-2-82 informando a 
nova Diretoria para o biênio 82/83; da UDE 9ª Zona de 5-3-82 informando-nos introduções em 
seu Regimento Interno; da UME de Paraguaçu Paulista de 17-2-82 informando a nova Diretoria 
para o período de 2/82/83 carta da Comissão do Encontro de Divulgadores Espíritas, digo, 
Divulgadores do Livro Espírita por Feira do Livro em 6-2-82 que será realizada em Matão em 
24- 82; VIII C. J. Es. Espiritas de 8-2-82 com notícias do Congresso; Boletim Informativo da UME 
de Araçatuba nº 126 de 3/82; COMJESP: Marcos Miguel da Silva fez um relato minucioso do 
programa a ser desenvolvido na próxima COMJESP, que teve a participação dos presentes. 
SEDE PRÓPRIA: A Comissão da Sede Própria e a DE da USE estudaram e analisaram contatos 
feitos com o objetivo de se conseguir financiamento para aquisição da sede da USE e ficou 
decidido solicitar ao proprietário do imóvel da rua Brigadeiro Tobias 185 a 199, um prazo até o 
dia 15/3/82 – segunda-feira, quando será dada uma resposta definitiva na próxima reunião do 
CDE do dia13-3-82, a Comissão vai dar conhecimento aos Conselheiros de todas as pesquisas , 
estudos, análises, valores, contatos com financeiras, com pessoas, enfim, tudo o que se tem 
feito no sentido de adquirir uma sede própria para a USE até a presente data. Com prece de 
Eder Fávaro às 22,30 o Presidente encerrou os trabalhos da reunião. E para constar foi lavrada 
a presente ata que será assinada pelos presentes. 
 
 

São Paulo, 8 de março de 1982. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata de 22 de março de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de 1982, reuniu-se às 20,30 hs, em sua sede na 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior no 695 Itaim-Bibi, a DE da USE e com a mensagem 
“Suportemos” lida por Helio da Silva Marques Nestor iniciou a reunião com uma prece (inicial). 
Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo justificadas as ausências de 
Eder Fávaro, Elaine Curti Ramazzini, Odair Cretella e Antonio Schiliró. Expediente: do C. E. Paz 
e Felicidade — Valparaíso SP, de 2/82 comunicando a eleição da nova Diretoria para o período 
de 20/2/82 a 20/2/83; do 13º CRE - Marília dá conhecimento que na Assembleia Geral Ordinária 
de 14/2/82, realizada em Pompéia ficou extinta a UNIME de Pompéia, passando a incorporar à 
UNIME de Marília e dá outras informações; da SEARA – Sanatório Espírita de Assistência de 
Recuperação de Americana, de 18/3/82 convidando a USE para a inauguração nessa cidade da 
praça Allan Kardec sita em frente à SEARA; da UNIMESA de Santo André de 8/3/82 informando 
que a Comissão Organizadora da Sétima Feira do Livro Espírita de Santo André sob os auspícios 
da União Intermunicipal de Santo André está iniciando os preparativos para novembro próximo 
para proporcionar aos espíritas da região a compra de livros com desconto de 50%. Em seguida 
foi lida e aprovada a súmula da ata de reunião do CDE do dia 13/3/82; EDITORA BOA NOVA: a 
USE está estudando a possibilidade de adquirir essa Editora e para conhecer melhor essa 
viabilidade, Alfredo Roberto Neto, do Departamento do Livro, vai trazer notícias mais concretas 
sobre o assunto. CONGESP: Com referência ao empréstimo solicitado no valor de Cr$ 
250.000,00 será decidido na próxima reunião com a presença de elementos da Comissão da 
Sede própria e do Departamento de Mocidade. Com vibrações e preces a reunião foi encerrada 
às 23,00 hs, pelo presidente Nestor João Masotti e para constar foi lavrada a presente ata que 
será assinada por todos os presentes. 
 

São Paulo, 22 de março de 1982. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 05 de abril de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da Diretoria Executiva da USE realizada aos cinco dias do mês de abril de 1982, 
às 20:30 hs em sua sede à rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695. Após a prece proferida 
pelo Secretário Geral, a pedido do Presidente, para início dos trabalhos com a presença dos 
que assinaram o livro de presença. A ata da reunião anterior será lida na próxima. O Secretário 
deu conhecimento aos presentes do “Expediente” seguinte: Cartas recebidas: Federação 
Espírita Amazonense agradecendo o convite para a Comjesp e justificando sua ausência; Lar 
Espírita Paulo de Tarso, de São Bernardo do Campo, abordando o assunto relacionado com sua 
eventual união através do órgão local da USE e, outra carta, solicitando cartazes promocionais 
da Campanha Integração da Família e do Livro Espírita; da Federação Espírita do Estado de 
Alagoas, desejando êxito para o Encontro Estadual sobre Feira do Livro Espírita e justificando 
sua ausência; convite da UNIME Santo André para o ato de descerramento do busto de Allan 
Kardec, recebido após a realização da solenidade programada; da FEB, enviando o Plano de 
Ensino às Escolas de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil (3ª unidade). A Diretoria do 
Departamento de Evangelização incumbiu-se de comunicar pessoalmente o recebimento 
desse material; do C. E. Seareiros do Cristo, de Amélia Rodrigues — BA, solicitando o envio de 
material sobre os temas mencionados na Carta aos Órgãos de Unificação do movimento 
espírita; do C. E. Ismênia de Jesus enviando exemplar do Relatório Social, de 1981; do VIII 
Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, encaminhando cartazes de divulgação 
do VIII CBJEE; do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, de Recife, agradecendo o envio, pela 
USE do jornal Unificação; da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de cópia do requerimento 
4933/81 aprovado, prestando homenagem ao cinquentenário de nascimento de Bezerra de 
Menezes; da UME Paraguaçu Paulista, informando a eleição da nova Diretoria, do C. E. 
Guilherme Prado; da UME - Presidente Venceslau informando a eleição e posse da Comissão 
Executiva; convite da UNIME - Franca e Câmara Municipal de Franca para a sessão solene 
marcada para a entrega do Título de Cidadão Francano ao confrade Divaldo Pereira Franco; 
convite-programa da UDE 10ª Zona para o mês do Livro Espírita; cópias das atas das 1ª e 2ª 
reuniões da UNIME - São Roque. O sr. Presidente informou que o confrade Cesar Antonio Ortiz, 
presente, desejava prestar informações relacionadas com a realização da COMJESP. Concedida 
a palavra o citado confrade convidou os Diretores da USE para a reunião de encerramento da 
COMJESP, a se realizar no dia onze de abril de 1982, às 10:00 horas, no Teatro Sérgio Cardoso. 
Informou que os participantes da COMJESP ficaram alojados no próprio Municipal do 
Pacaembu, desenvolvendo-se os trabalhos da Confraternização na sede da Fundação Armando 
Álvares Penteado. Espera a presença de cerca de mil jovens, já que as inscrições prévias 
atingiram o número de 750. Solicitou a colaboração dos presentes para a hospedagem de 
expositores convidados discorrendo sobre o montante dos fundos arrecadados até o momento 
comunicou serem insuficientes para a cobertura dos gastos previstos. A arrecadação atual 
oscila entre 250 e 280 mil cruzeiros esperando-se a entrada de cerca de mais 300.000 cruzeiros 
(trezentos mil cruzeiros) durante a realização do evento. Assim, solicitava à Diretoria Executiva 
resposta ao pedido feito na reunião anterior de um adiantamento de Cr$ 250.000,00 para 
reposição dentro de 60 dias com o acréscimo de juros e correção monetária atribuído às 
“contas de poupança”. O sr. Tesoureiro informou ser possível assegurar, no momento, o 
adiantamento de Cr$ 200.000,00 e atingir o valor de Cr$ 250.000,00 solicitado após verificar as 
disponibilidades de caixa, e depois de atendidos os encargos imediatos. Submetido o assunto 
à apreciação dos presentes o mesmo foi aprovado devendo o cheque ou cheques serem 
emitidos em nome do companheiro Cesar Antonio Ortiz, que informou ser o Departamento de 
Mocidade o responsável pelo resgate do empréstimo, juros e correção monetária. O 



 

 

companheiro Presidente informou que esteve em Ponta Grossa atendendo convite da URE - 
órgão da Federação Espírita do Paraná, participando da Semana Espírita. Notou que os 
trabalhos da USE são muito apreciados e, muitas vezes, neles se inspiram para suas próprias 
atividades. Também esteve em Curitiba para uma palestra no dia do aniversário de desencarne 
de Allan Kardec, atividade esta promovida, também, por aquela Federação. Em seguida fez uso 
da palavra o Diretor do Departamento do Livro, confrade Alfredo Roberto Neto para informar 
que, com relação ao assunto anteriormente ventilado sobre a Livraria Boa Nova, poder-se-ia 
considera-lo como encerrado, uma vez que um dos atuais sócios da firma assumira o 
compromisso de saldar as dívidas por ela contraídas o que, consequentemente, tornou sem 
efeito qualquer proposta de negócio com ela. O confrade Presidente informou sobre as 
providências com a mudança da USE para novas dependências na sede do Instituto Espírita de 
Educação. Fez entrega em seguida aos Diretores que ainda não haviam recebido da minuta do 
Regimento Interno do Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica e do Relatório da 
2ª Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste. Com a palavra o confrade Tesoureiro Hélio 
da Silva Marques ofereceu aos presentes novos carnês para a arrecadação de fundos em favor 
da Campanha da Sede Própria da USE, já que os anteriores estavam com vencimentos fixados 
para até maio/1982. Informou que as pessoas indicadas a fim de prestarem sua colaboração 
para a ativação na distribuição dos carnês não compareceram e que a documentação da 
contabilidade da USE que se encontrava com o companheiro Rubens Meira para o seu 
planilhamento foi devolvida sem que as providencias tivessem sido tomadas. O companheiro 
Alfredo Roberto Netto, Diretor do Departamento do Livro, informou sobre o Encontro realizado 
na sede da USE, nos 27 e 28 de maio de 1982 p. p. que contou com 94 participantes, do interior, 
da Capital e de outros Estados. Durante o Encontro, entre outras atividades, foi apresentado 
audiovisual muito apreciado pelos participantes. Estiveram presentes 36 regiões de SP, RJ, MG, 
RS, 6 UDEs e representantes de jornais, revistas e editoras espíritas. Os Diretores da USE, Paulo 
Roberto Ferreira da Costa e Antonio Schiliró que estiveram presentes, manifestaram-se 
favoravelmente às atividades desenvolvidas, consideradas de muito bom nível. Em seguida a 
Diretora do Departamento de Evangelização infantil, Elaine Curti Ramazzini informou que o 
Encontro de Evangelizadores realizado este ano, foi dividido em blocos e já estão sendo 
realizados, esperando-se a sua conclusão até junho do corrente ano. O Curso Semi-Intensivo 
programado, e que se realiza na sede da USE, conta com a participação de 30 elementos. 
Comunicou que recebeu o material do DIJ-FEB e prestou outras informações relacionadas com 
as atividades do Departamento. Informou, também, que foi convidada pela FEB para participar 
de atividade promovida pela mesma, a se realizar em João Pessoa e, outra pela Federação 
Espírita do Distrito Federal, em Brasília. O material enviado por Cecília Rocha está sendo 
examinado. Em seguida o sr. Presidente informou aos presentes que, em contato com o 
confrade Francisco Thiesen, Presidente da FEB, ficou sabendo das preocupações surgidas pelos 
enfoques dados por jornais espíritas de São Paulo quando se referem à posição da FEB, 
criticando-a, com prejuízo inclusive para a sua imagem fora do Brasil. O companheiro 
Presidente informou aos presentes ter esclarecido que, um dos jornais não era órgão da USE 
e, o outro, embora representasse um órgão da USE, expunha apenas a opinião desse órgão. A 
Diretoria da USE tem procurado através de editoriais inseridos no “Unificação“, mostrar quais 
são as suas diretrizes. Manifestara-se, também, sobre o assunto os Diretores Eder Fávaro, 
Alfredo Roberto Netto, Elaine Curti Ramazzini, Antonio Schiliró e Paulo Roberto Pereira da 
Costa todos enfatizando a necessidade da USE manter-se intransigentemente dentro dos 
postulados kardequianos, pronunciando-se, inclusive, quando necessário. Nesse sentido, a 
seguir, o confrade Flávio Pereira do Valle comunicou aos demais Diretores que o Lar de Família 
Universal fará a doação, livre de qualquer ônus de 3.100 (três mil e cem) cópias do disco 
“Compositores do Além“ cujas músicas serão apresentadas por ocasião das festividades 



 

 

programadas para o próximo dia 18 de abril de 1982, a partir das 10:00 horas, no Teatro 
Municipal de São Paulo. Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada às 23:55 horas 
com prece pelo confrade Marcos Miguel da Silva, lavrando-se a presente ata que depois de lida 
e aprovada vai assinada pelos presentes. 
 
 

São Paulo 5 de abril de 1982. 
 
Assinaturas 















 

 

Ata de 12 de abril de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de abril do ano de 1982, às 20h00, reuniu-se em sua sede social na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior no 695 — Itaim-Bibi, a DE da USE e com prece de Antonio 
Schiliró o Presidente Nestor João Masotti iniciou os trabalhos da reunião. Presentes os 
membros que assinaram o livro competente. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da 
reunião anterior com a seguinte ressalva: são 3.500 e não 3.100 cópias de discos que serão 
doadas pelo Lar da Família Universal à USE. Expediente — atas de 7/3/82 e 21/3/82 das 
reuniões da UNIME de São Roque; da UNIMESA - Santo André de 5/4/82 comunicando a nova 
Diretoria para o biênio 82/84, e de 29/12/81 comunicando suas próximas reuniões. Tesouraria: 
Helio da Silva Marques comunicando que o custo de impressão do jornal Unificação passou a 
custar de Cr$ 82.000,00 para Cr$ 112.000,00 e que foi paga a 1ª parcela de venda de papel de 
imprensa ao Diário do Grande ABC. Em seguida, com a palavra a Diretoria do Departamento de 
Evangelização Infantil, Elaine Curti Ramazzini, informou sobre atividade promovida sob os 
auspícios da Federação Espírita Brasileira e Federação Espírita Distrito Federal, em Brasília, da 
qual participou como convidada destacando o ambiente fraterno reinante, bem como o nível 
do trabalho realizado. Disse também, que, nas conversas informais mantidas com os 
companheiros Francisco Thiesen e Cecília Rocha, sentiu alguma preocupação por parte deles 
com relação do assunto já ventilado na última reunião da Diretoria pelo nosso Presidente 
Nestor João Masotti sobre a posição de jornais espíritas de São Paulo quando se referem à FEB. 
Analisando o assunto por todos os presentes deliberou a Diretoria constituir uma comissão 
composta pelos confrades Nestor João Masotti, Paulo Roberto Pereira da Costa e Alfredo 
Roberto Netto parar no encontro a ser marcado com o Presidente Francisco Thiesen, esclarecer 
a posição da USE fiel cumpridora dos princípios contidos no Pacto Áureo por ela subscrito, bem 
como a sua dedicada e ativa participação nas reuniões do Conselho Federativo Nacional. A 
reunião foi encerrada às 23:00 e para constar foi lavrada a presente ata que será assinada por 
todos os presentes. 
 

São Paulo, 12 de abril de 1982. 
 
Assinaturas 







 

 

Ata de 26 de abril de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 1982, às 20,30 hs, reuniu-se a DE da USE em sua 
sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, Itaim Bibi, sob a Presidência de Nestor 
João Masotti que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: da União 
Intermunicipal de Paraguaçu Paulista de 4- 1982 com ref. à nova Diretoria Executiva do Centro 
Espírita “Anjo Ismael”; Boletim Informativo da Unime de Araçatuba de nº 127 de abril/82; de 
Lúcia Lanner de Melo de 10-04-82 de Sorocaba pedindo esclarecimento sobre um artigo do 
jornal Cruzeiro do Sul; Plano Geral de Atividades PGA e Calendário de Atividades no ano de 82; 
da 10ª UDE; carta de Lauro Laranjeiras de 11-4-82 sobre a COMJESP e de Antonio B Sobrinho 
de 14-4-82 sobre a gravação das palestras; recebida do Lar da Família Universal datada de 24 
de Abril de 1982 com o seguinte teor: 
 
São Paulo, 24 de Abril de 1982. 
À USE União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
Capital - São Paulo. 
Prezados Senhores. 
 
No dia 18 de abril de 1982 o Lar da Família Universal em comemoração à magna data do Livro 
Espírita e ao 125º aniversário do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, 
realizou em São Paulo, amplo programa de comemorações, dentre elas o lançamento do LP 
“Compositores do Além”. Esse LP, que foi elaborado com muito carinho e sem que o LFU 
medisse esforços e custos para a sua apresentação, tem uma capa em quatro cores, possui 
encarte com as letras e está lacrado. A sua tiragem em homenagem ao fim a que se destina - a 
sede própria da USE, foi excepcional: 5.000 cópias, o que é incomum em lançamentos tais. Mas 
o Lar da Família Universal, que viu, não apenas neste LP, mas na mensagem musical mediúnica 
um novo veículo de divulgação dos postulados doutrinários e, sobretudo, uma nova fonte de 
inspiração para música, quis, com edição desse porte, dar testemunho do muito que confia no 
movimento espírita, que saberá acolhê-lo e compreender os esforços que desenvolvemos. 
Agradecendo a Deus que na sua misericórdia nos permitiu que pudéssemos ser úteis, 
abraçamos e saudamos os queridos irmãos, muito fraternalmente. 
 
Lar da Família Universal 
(a) Paulo Toledo Machado. 
 
Relação das Despesas com o LP “Compositores do Além” dispendidas pelo Lar da Família 
Universal 
03-02-81: Despesas de Jorge Rizzini conforme nota 5.000,00 
26-02-81: idem de Dr. Flávio Pereira do Valle 5665,00 
30-06-81: pago despesas de viagem ao Dr. Flávio Pereira do Valle e de Jorge Rizzini ao Rio de 
Janeiro 7.068,00 
26-02-82: pago confecção de encartes sobre o LP conforme recibo desta data 9.000,00 
05-03-82: despesas de fotolito para a capa e selo do LP conforme nota 4545 de Ética Fotolito 
S/C Ltda. 53.800,00 
31-03-82: despesas da foto composição da capa do disco conforme duplicata 296 de Midi 
Criação e Composição Ltda. 21.000,00 
08-04-82: 3603 LP prensados corporal nota nº 39141 de Gravações Elétricas S/A. 505.861,20 



 

 

13-04-82: 1358 LP prensado com nota nº 39322 de gravações elétricas 190.663,20. 
3603 capas e 3603 encartes conforme nota 39324 de gravações elétricas s.a. 120.134,11 
1358 capas e 1358 encartes conforme nota 39462 de gravações elétricas s.a. 45.279,52 
Total 1.002.471,52 
custo por unidade 202,07. 
Nesses custos não está inserido o custo de gravação da LP feita nos estúdios Eldorado, que ao 
preço de hoje corresponde a cerca de mais de Cr$ 1.000.000,00, gravação essa que foi feita 
por conta exclusiva do Lar da Família Universal e doado pelo mesmo à USE União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
discos prensados conforme nota acima 4961 distribuídos para distribuição 200 total 4761 
transporte 4761 LPS retidos pelo Lar da Família Universal para reembolso despesas acima 
descrita com exceção das de gravação 1761 LPS entregues à USE União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo como produto aprovado líquido apurado nesta prensagem de discos 
3090. Declaramos que conferimos as contas acima e que nesta data recebemos do Lar da 
Família Universal 3090 (três mil e noventa) cópias do LP compositores do além. São Paulo 24 
de Abril de 1982. assinado Nestor João Masotti. 
 
VIII Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas: Alfredo Roberto Netto fez uma 
exposição dos trabalhos realizados neste Congresso confessando muito entusiasmo com a 
dinâmica que o Congresso apresentou com 560 participantes destacando-se a presença de São 
Paulo com 70 pessoas. Comunicou à DE o interesse do professor Deolindo Amorim de editar 
livros de sua autoria pela USE. A DE analisando assunto deliberou afirmativamente 
condicionando a publicação a uma Comissão de três membros onde estariam representados 
necessariamente os Departamentos da Doutrina e do Livro. O terceiro elemento será vincula à 
DE em face ao conteúdo da obra proposta. A reunião foi encerrada às 23 horas e para constar 
foi lavrada a presente ata que será assinada pelos presidentes pelos presentes. 
 

São Paulo 26 de abril de 1982. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 03 de maio de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Com a presença dos Diretores Antonio Schiliró, Paulo Roberto Pereira da Costa, Helio da Silva 
Marques e Alfredo Roberto Netto, o Presidente Nestor João Masotti informa que a reunião não 
será realizada por falta de “quórum” e os assuntos que seriam abordados foram transferidos 
para a próxima reunião de 10-05/82. 
 
São Paulo, 3 de maio de 1982. 
 
Assinaturas 





 

 

Ata de 10 de maio de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de maio do ano de 1982, as 21,05 hrs., reuniu-se em sua sede social na 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 625, 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 ausências de Alfredo Roberto Netto, Eder Fávaro, Flávio 
Pereira do Valle, Antonio Schiliró, Murillo Rodrigues Alves e Marília de Castro. EXPEDIENTE: 
Recebida carta da Fed. Esp. do Maranhão, de 30-04-82 acusando o recebimento do jornal 
“Unificação” de nº 325; da União Munic. Esp. de Cruzeiro (UMEC) ofício nº 8/82 de 2/5/82, 
enviando cópia de ata de eleição do CD e Comissão Executiva desse UNIMEC para o biênio 
82/84. “DISCO COMPOSITORES DO ALÉM” foi autorizado Clodoaldo de Lima Leite da Comissão 
de Sede Própria retirar 3.090 discos “Compositores do Além” do “Lar da Família Universal” para 
a Livraria da USE, e para isso entrar em contato com Antonio Meneghetti. Os preços de venda 
dos referidos de discos serão os seguintes: até 10 Cr$ 1.200,00, de 11 a 20 Cr$ 1.100,00, de 21 
a 40 Cr$ 1.000,00, de 41 a 70 Cr$ 900,00 e acima de 70 Cr$ 800,00. Referidos preços poderão 
ser retificados através de uma proposta, desde que consultando o mercado de vendas isso se 
faça necessário. Poderá também apresentar um plano de distribuição. REGIMENTO INTERNO 
DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES: foram distribuídas cópias aos Diretores para que 
seus itens sejam analisados e apreciados e ventilados na próxima reunião. DEPARTAMENTO DE 
SERVIÇO ASSISTENCIAL ESPÍRITA: Odair Cretella de Oliveira fica autorizado a emitir uma carta-
circular dirigida aos órgãos da USE a fim de que eles desencadeiem uma campanha de coleta 
de agasalhos para minorar os nossos irmãos necessitados. COMJESP: Usou da palavra Marcos 
Miguel da Silva, do Departamento de Mocidade dando-nos informações da COMJESP na qual 
compareceram 900 pessoas, 200 mocidades e 87 cidades. Todos os trabalhos foram analisados 
pelos Diretores presentes, sendo apreciados os pontos positivos e negativos dessa 
Confraternização. Certos trabalhos, pelo seu desenrolar, causaram certa preocupação por 
parte da DE, aproveitando a oportunidade, Marcos Miguel da Silva, para dizer da intenção de 
se modificar os trabalhos da DM dando-lhes nova estrutura, uma nova dinâmica, e para isso 
recebeu o apoio de todos os Diretores presentes. A reunião foi encerrada às 23,00 com prece 
final pelo Presidente. Para constar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. 
 

São Paulo, 10 de maio de 1982. 
 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 31 de maio de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano 1982, às 20,30 hs, reuniu-se em sua sede social, 
na rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 695, Itaim Bibi, sob a Presidência de Nestor 
João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e posta em 
discussão foi aprovada a ata do dia 10/05/82. Expediente: Recebido carta de Agostino Artes 
Gráficas Ltda., de 10/05/82 informando alteração da razão social e endereço; do CE Fé, Amor 
e Caridade, de Caçapava, em 20/05/82, informando a eleição da nova Diretoria; do GEC – Grupo 
Espírita Cícero, de 31/05/82, solicitando colaboração para construção do Orfanato Lar Bezerra 
de Menezes; Boletim Informativo Lar da Família Universal nº 14 de maio/82; da União Espírita 
de Monte Alto, de 5/82, informando a eleição da nova Diretoria para o biênio 82/83; das 
Confraternizações das Campanhas “Auta de Souza” e Promoção Social Espírita enviando 
Circular nº 1/82 de Campo Grande, MS, de 24/05/82, informando sobre a confraternização que 
será sediada nessa cidade; da Federação Espírita da Bahia – Salvador, de 24/04/82, informando 
a eleição de nova Diretoria para o triênio 82/85; do Instituto Espírita de Educação, de 21/05/82, 
com referência ao II Salão de Artes Plásticas de Temas Espíritas de São Paulo; carta de Ewald 
de Oliveira Ferreira sobre obras psicografadas por Diamantino Coelho Fernandes; Recebido 
Balancete da Tesouraria em 31/03/82 do 29º CRE São Paulo; Balancete da DE da USE em 
30/04/82, Balanço Geral da USE ref. ao período de 01/05/80 a 30/04/82; Boletim Informativo 
nº 128 da UNIME de Araçatuba; da UNIME de São Roque 4ª reunião – ata de 04/04/82; da UDE 
2ª Zona de 23/04/82 informando eleição de nova Comissão Executiva em 22/04/82; recebido 
da 9ª Zona programa focalizando o Passe Espírita e Efeitos Kirlian dias 29 e 30/05/82; da UDE 
21ª Zona de 4/82 informando a eleição de nova Diretoria Executiva em 31/03/82; da UNIME 
de Sorocaba de 20/05/82 com diversos esclarecimentos. Em seguida Nestor João Masotti 
informa que a matriz do disco “Compositores do Além” já está de posse da USE. Com referência 
ao preço do disco, esse passou a custar Cr$ 800,00 para qualquer quantidade, mais despesas 
de frete, tornando sem efeito a tabela elaborada na reunião do dia 10/05/82. Nestor João 
Masotti solicita dos Diretores de Departamentos que elaborem de um modo bem sucinto seus 
relatórios das atividades dessa gestão a serem apresentados na próxima Assembleia Geral 
Ordinária nos dias 10 e 11/07/82, cujo edital e programas foram lidos e aprovados. 
Informações: Esteve visitando a USE no dia 24/05/82  o sr. Edoardo Trani que providenciou a 
colocação da placa em homenagem a Allan Kardec pela USE no túmulo em Paris, cujas 
fotografias foram mostradas aos presentes na presente reunião. Nestor João Masotti 
informando que participou do Encontro de Assistência Espírita realizado nos presídios. Paulo 
Roberto Pereira da Costa informando que esteve com os companheiros de Jundiaí com 
assuntos relacionados à família. Marcos Miguel da Silva dando informações do Departamento 
de Mocidade como também Odair Cretella de Oliveira do Departamento de Serviço Assistencial 
Espírita. Comissão à FEB: a comissão composta por Nestor João Masotti, Alfredo Roberto Netto 
e Paulo Roberto Pereira da Costa relatou o encontro que teve com Francisco Thiesen e outros 
companheiros da FEB, os quais aceitaram com tranquilidade os esclarecimentos a respeito de 
movimentos isolados em São Paulo que não refletiam a ideia da USE, que é fiel cumpridora do 
Pacto Áureo. Esclareceu os nossos companheiros que objetivando propiciar a participação de 
todos os espíritas e entidades nas tarefas de Unificação do movimento espírita nacional, a FEB 
pretende criar o quadro de Entidades Especializadas de Âmbito Nacional pedindo a colaboração 
da USE, que escreveu uma carta sobre o assunto. A reunião foi encerrada às 23,00 hs e para 
constar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. 
 

São Paulo, 31 de maio de 82. 



 

 

Assinaturas 
 











 

 

Ata de 14 de junho de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos 14 dias do mês de junho do ano de 1982, reuniu-se às 20,15 hs, a DE da USE, em sua sede 
social, à rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr 695, sob a Presidência de Nestor João Masotti. 
Presentes os membros que assinaram o livro competente, sendo justificada a ausência de Ilízia 
Moreira. Expediente: foi lido o edital de convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária 
dias 13 e 14/07/82, publicado no DOE em 04/06/82; da Aliança Espírita Evangélica de 08/06/82, 
convidando para um momento de fraternidade no dia 20/06/82; carta de 20/04/82, da 
Associação Espírita Científica Basílio pedindo relação de entidades unidas; da União Int. Espírita 
de Ilha Solteira enviaram calendário e programa inicial de atividades de 19/04 a 30/05/82. 
Programa do 2º FECE da Canção Espírita de Franca em 18/07/82; Boletim informativo da 
UNIME de Araçatuba, no 129; USEERJ União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de 
Janeiro de 24 /06/82 sobre a campanha de divulgação do livro espírita; lista de preços de 
Scriptomatic, sistema de máquina de etiquetamento. Informa Paulo Roberto Pereira da Costa 
que o presidente da FEESP lhe comunicou que essa entidade vai comemorar o XXX aniversário 
de fundação da Fraternidade Discípulos de Jesus juntamente com a Aliança Espírita Evangélica 
e outra entidade. Recebido de Eduardo Transi (??) sucinto relato sobre as atividades 
empenhadas no sentido de colocar uma placa de homenagem a Kardec, em seu túmulo, em 
Paris. Em seguida foram analisados e aprovados os regimentos internos dos Departamentos de 
Orientação Administrativa e Jurídica e de Comunicações; a USE vai escrever para a FEB a fim de 
que faça uma retificação quanto a sua proposta que é: criar um quadro de entidades 
especializadas de âmbito nacional e não entidades federativas como foi (pública) mencionado 
pela FEB. A USE vai enviar essa proposta a todas as federativas para conhecimento. Quanto à 
data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada será nos dias 10 e 11/07/82 e não 13 e 
14/07/82 como foi mencionado. A reunião foi encerrada às 23,15 e para constar foi lavrada a 
presente ata que será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, 14 de junho de 1982. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata de 12 de julho de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de julho do ano de 1982, reuniu-se às 20 horas, em sua sede social na 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Antonio Schiliró. Nestor João Masotti leu a mensagem “Dívida de amor” fazendo comentário a 
respeito. Expediente: Recebido da Fundação Pietro Ubaldi, de Campos, de 23-6-82, sobre o 1º 
Encontro Estadual de Artistas Plásticos nos dias 29 e 30/5/82; de Hermes Braga Dall Caiby, 
Garanhuns-PE, de 9-7-82, solicitando informações sobre a USE; Boletim Informativo da UME 
de Araçatuba no 130; da Federação Espírita da Bahia, de 22-6-82, acusando nossa carta de 14-
6-82; de José Galdino Silva Filho, São Paulo, de 28-6-82, solicitando o envio da Folhinha Bom 
Dia Vida; da União Espírita Cristã Beneficente, de 4-6-82; do Centro Espírita Amantes da 
Pobreza, Matão, de 21-6-82 na II Soparplam; do CRE 2ª Região Sorocaba, de 8-7-82, com 
programa dos encontros do Departamento (???) da USE para o CRE de Sorocaba; da UME de 
São José dos Campos, de 21-6-82, convite para participação do VIII Semana da Família; União 
Municipal Espírita de São José dos Campos convite com programa da VIII Semana da Família, 
de 10/7 a 17/7/82. Em seguida os presentes foram convidados a se pronunciar sobre a reunião 
do Conselho Deliberativo Estadual. Foram feitos diversos pronunciamentos sobre os trabalhos 
desenvolvidos e várias sugestões foram apresentadas. Departamento de Educação: foi 
realizado o I Seminário sobre Educação Espírita, em Franca, no dia 15-5-82 e o Departamento 
aguarda manifestação dos demais órgãos que possam interessar-se pela realização do 
Seminário em suas regiões. Pretende indicar a elaboração do programa de atividades para 
facilitar as tarefas dos professores espíritas junto às suas escolas e centros espíritas. Sobre o 
cadastramento de professores espíritas já foram cadastrados 54 professores, da Capital, do 
interior e de outros Estados. Departamento de Evangelização Infantil: será realizado no dia 31-
10-82, às 18 horas, no IEE, o Encontro de Criatividade Infantil. Haverá uma reunião no dia 15-
8-82, às 16 horas, para estudar todo o Encontro, como catalogar material, apostilas, etc. O 
Departamento pretende promover o Mês da Criança, em outubro 82; recebeu proposta da 
UNIME de Osasco, na pessoa de Marcos Miguel da Silva para que estude o Programa de 
Evangelização Infantil da USE, que é o resultado de experiências feitas pela UNIME de Osasco; 
será realizado nos dias 4, 5 e 7/9/82, no C. E. Batuíra, o Encontro para Formação de 
Evangelizadores do Menor Carente, promovido pelas 6ª e 7ª UDE. Será realizado em Piracicaba, 
o Encontro de Evangelizadores para Formação de Evangelizadores nos dias 18 e 19/9/82. Em 
conjunto com o Departamento de Serviço Assistencial Espírita será realizado aos interessados, 
o Curso do Menor Carente, nos dias 2/9, 16 e 23/10/82, das 15 às 18 horas, na sede da USE. 
Jornal Unificação: foi aprovado o Conselho Editorial do jornal Unificação assim constituído: Abel 
Glazer, Eder Fávaro, Flávio Pereira do Valle; Murillo Rodrigues Alves, Luiz Zanardi e Paulo 
Roberto Pereira da Costa. Retificação: em vez de Luiz Zanardi, leia-se Luiz Alberto Zanardi. A 
reunião foi encerrada 10,45 com prece e para constar eu, José Coriolano de Castro, 2º 
Secretário lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, 12 de julho de 1982. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 26 de julho de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de 1982, reuniu-se, às 20, 05, em sua sede social 
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Antonio Schiliró. Com a leitura da mensagem “Política Divina”, por Eder Fávaro. Com a prece 
são iniciados os trabalhos da reunião sob a Presidência de Antonio Schiliró juntamente com os 
membros que assinaram o livro competente. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da 
reunião anterior. Expediente: carta de José Galdino Silva Filho solicitando o envio da Folhinha 
“Bom Dia Vida”; convite da Mocidade Espírita de Monte Alto para a 3ª Semana do Jovem, nos 
dias 17, 18, 24, 25/7/82; da UNIME São Roque, atas das 5ª e 6ª reuniões ordinárias realizadas 
nos dias 2/5/82 e 6/6/82; da UNIME de Botucatu, de 12/7/82, congratulando se com o CDE 
pela escolha da nova Diretoria; do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, de 4-7-82, aguardando 
o recebimento do jornal Unificação; dos confrades e companheiros da Fraternidade Auta de 
Souza e Promoção Social Espírita, circular 2/82 de Campo Grande, de 5/7/82 sobre a Comissão 
Organizadora da XXVII Confraternização; do CEOS – C. E. Obreiros do Senhor, de 12/7/82, 
convidando para a solenidade a ser realizada no dia 31/7/82; do Departamento de Mocidade 
da USE, carta de julho/82 sobre a realização do Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades 
Espíritas, nos dias 28 e 29/8/82 em Limeira; Programa do Dia da Imprensa realizado na FEESP, 
no dia 24/7/82, às 19,30, em cujo evento compareceu Antonio Schiliró, representando e 
falando em nome da USE; da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, de 17/3/82, 
solicitando o envio das nossas publicações Atividades Doutrinárias, Evangelização Infantil, 
Orientação Jurídica e Serviço Assistencial. Em seguida, Alfredo Roberto Netto, informando o 
desejo de Deolindo Amorim de publicar o seu livro “Espiritismo e os problemas humanos” 
através da USE. Foi aprovado pela DE, aguardando a USE o envio dos originais da obra e carta 
da Federação Espírita do Paraná que autorizou a publicação somente dessa edição. Quanto à 
publicação de livros psicografados por ??? Loesch com doação de direitos à USE, esta não está 
interessada no momento. Departamento de Finanças: Trabalhos e outras atividades - o 
Departamento está procedendo um levantamento junto com a Tesouraria do disponível atual; 
estudo da receita da USE e sugestões para intensificá-la; estudo das despesas dos 
Departamentos fixas e variáveis e aprovação do Departamento de Finanças para futuras 
despesas departamentais. Departamento do Livro: O Departamento pretende promover a 1ª 
Zonal da Feira de Livro em Presidente Prudente, aguardando confirmação de data. Para melhor 
trabalhar com o livro espírita o Departamento pretende dividir o Estado em 4 regiões a nível 
de Departamento de Mocidade criando 4 assessorias. Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica: O Departamento além das atividades em andamento relacionadas 
com atendimento dos órgãos, publicando editais de fundação de Centros Espíritas, na maioria 
do interior do Estado, tem respondido consultas, tanto por telefone como pessoalmente ou 
nos escrito. No próximo dia 24/8/82 comparecerá ao C. E. “Minimus”, da 17ª UDE, com fins de 
orientação jurídica; está ultimando o registro da USE junto aos órgãos governamentais, federal, 
estadual e municipal; realizará no dia 3 de outubro, em continuação no C. E. “Caminho de Luz”, 
encontro do Departamento para esclarecer dúvidas ou implicações de ordem jurídica, fiscal e 
contábil. Está aguardando através do Departamento do Livro, apostilas, revistas e atualizadas, 
que serão enviadas aos órgãos que a solicitarem. Assessoria de Organização e Planejamento: 
Paulo Roberto Pereira da Costa vai promover na próxima segunda-feira, estudos visando as 
atividades da USE contando com a presença de todos os Diretores. A reunião foi encerrada às 
22,50 e para constar, eu, José Coriolano de Castro, 2º Secretário, lavrei a presente ata que será 
assinada por todos os presentes. 
 



 

 

 
São Paulo, 26 de julho de 1982. 

 
Assinaturas 
 











 

 

Ata de 09 de agosto de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de agosto do ano de 1982 reuniu-se às 8,10 em sua sede social na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695 — Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Antonio Schiliró que fez a prece inicial. Ilízia Moreira leu a mensagem “Paz do mundo e paz do 
Cristo”. Presentes os membros que assinaram o livro competente justificando suas ausências 
Odair Cretella de Oliveira, Alfredo Roberto Netto, Geraldo Espínola e Joaquim Soares. Lida e 
posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: recebido Boletim 
Informativo no 16 de 7/82 do Lar da Família Universal; carta do IBGE de 23/7/82 no 1125 
solicitando fornecimento de relação das unidades registradas na USE para atualização de 
cadastro; da Fraternidade Espírita Irmãos (??) de Belo Horizonte — MG, de 21/7/82 sobre 
reuniões evangélicas; Boletim Informativo da UME de Araçatuba no 131 de 8/82; da Aliança 
Municipal Espírita de Sete Lagoas, de 6/7/82 solicitando material didático dos Departamentos; 
da UNIME de Guarulhos ofício convite de 16/7/82 para participação da IX Semana Espírita da 
cidade de Guarulhos de 9 a 15/8/82. Eder Fávaro vai representar a USE nesse evento; do Centro 
Kardecista de Estudos Espíritas completando 15 anos de fundação, solicitando orador. Helio da 
Silva Marques foi indicado para o dia 14 ou 21/8/82 com horário a combinar. Informações: A 
UNIME de Itapira pretendendo organizar um encontro “Campanha de Integração da Família” 
cuja carta foi encaminhada a Paulo Roberto Pereira da Costa. Departamento de mocidade: vai 
promover o 3º Encontro Estadual de Mocidades Espíritas nos dias 28 e 29/8/82. O Curso de 
Dirigentes de Mocidades Espíritas está sendo preparado para fev/82. As Confraternizações: a 
7ª COMECELESP será realizada em Campinas; a 11ª COMELESP em Sorocaba; a 16ª COMENESP 
em Jaboticabal e a 24ª COMENOESP em Lins. A reunião geral será realizada no dia 29/8/82 após 
Encontro Estadual em Limeira. Departamento de Orientação Doutrinária: Nestor João Masotti 
informando que na reunião do dia 10/8/ 82 da área de doutrina vai esquematizar o programa 
do Departamento. Ordem do Dia: foi elaborada a Ordem do Dia da próxima reunião do CDE de 
12/9/82. Com a palavra Elaine Curti Ramazzini dando notícias do curso que fez em Alagoas pelo 
Departamento Infanto-Juvenil da FEB. Esteve representando São Paulo e diz que foi uma 
experiência positiva e feliz. O curso foi Preparação de Evangelizadores da Infância e Preparação 
de Preparadores de Mocidades Espíritas. Estão sendo preparados outros curso e São Paulo 
poderá aumentar a sua equipe. Departamento de Evangelização Infantil: Haverá em 11/9/82, 
às 15 horas, a reunião geral do Departamento com distribuição de material para o Mês da 
Criança. Assessoria de Organização e Planejamento: Paulo Roberto Pereira da Costa fez uma 
abordagem sobre aspectos de planejamento e planejamento estratégico com a participação de 
todos os presentes, visando aprimorar, intensificar e melhorar as atividades da USE. A reunião 
foi encerrada às 23,30 horas e para constar, lavrou a presente ata o 2º Secretário, José 
Coriolano de Castro, que será assinada por todos os presentes. 
 
 

São Paulo, 9 de agosto de 1982. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 23 de agosto de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de 1982, às 20,00 hrs, reuniu-se em sua sede 
social na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a 
Presidência de Antonio Schiliró que fez a prece de abertura. Presentes os membros que 
assinaram o livro competente sendo justificadas as ausências de Alfredo Roberto Netto e 
Waldemar Fabris. Foi lida, posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: 
Convite para a palestra de Aylton G. C. Paiva, de Lins, em 21-8-82, no Instituto Espírita Obreiros 
do Bem; de Irmã Isa de Belo Horizonte, de 5-8-82, com votos de mil felicidade pela “Bodas de 
Coral”; Boletim Informativo da UNIME de Araçatuba nº3 – 8/82; da UNIME de Ilha Solteira, de 
24-7-82 informando a nova Comissão Executiva e Comissão Diretora; do CEALUZ – Centro 
Espírita Amor e Luz, de Ilha Solteira, convite para a cerimonia de inauguração da sede própria 
do C. E. Amor e Luz em 8-8-82; da UNIME de Adamantina, de 4-8-82 sobre o I Encontro Estadual 
de Arte com Mensagem Espírita juntamente com o I Festival de Canção Espírita; de Maria 
Conceição Bandeira Menezes e Luiz Tavares Bandeira do Rio de Janeiro, de 15/8/82 solicitando 
receberem mensagens espíritas; da Associação Assistencial Espírita Olinda de Jesus, Tatuapé – 
de 5-5-82 convidando para a comemoração do 53º aniversario de atividades. Flávio Pereira do 
Valle representará a USE nesse evento; da UNIME de Guararapes de 16-8-82 convite para a I 
Feira do Livro Espírita de 1/9 a 10/9/82; da UNIME de Ilha Solteira de 18-8-82 solicitando 
esclarecimento sobre a cota mensal mínima a ser fixada pelo CDE; do CRE da 25º região, Santo 
Anastácio, de 17/8/82, com referência à Campanha para a vendagem do disco Compositores 
do Aleé e o Boletim Informativo de nº1 da região de Presidente Prudente; Informações: 
Joaquim Soares esteve representando a USE, no dia 31-7-82, no 5º aniversário do Centro 
Espírita Olheiros do Senhor; foi aprovado o orçamento enviado pela Sistema Processamento 
de Dados Ltda., referente a serviços de impressão de etiquetas com os seguintes serviços: 
Assessoria Técnica para adequação do Sistema – criação do cadastro nas etiquetas 27,11 por 
etiqueta; processamento de 4,28 mínimo de faturamento 14,835, por inclusão ou alteração 
27,11. Foi constituída uma comissão composta por Joaquim Soares, Geraldo de Souza Spínola 
e Antonio Meneghetti com fins de estudar a criação e dinamização de uma livraria por parte da 
USE. Antonio Schiliró passou a integrar no quadro da Comissão da Sede Própria da USE – 
estando vencendo o convênio entre a USE e o IEE, o Departamento Jurídico vai providenciar a 
sua prorrogação por mais dois anos, com um acréscimo de 20 para 50% nas despesas. Foi 
aprovado. Estando interessado em visitar o interior de São Paulo, o presidente da FEB Francisco 
Thiesen, já foram feitos contatos com várias cidades do interior, interessados por sua visita. 
Tais como, Araçatuba, Bauru, Araras, Campinas, Franca, etc. Foi aprovada essa promoção por 
parte da USE. Divaldo Pereira Franco estará no Grupo Espírita Manoel Bento nos dias 29 e 
30/8/82 estando representando a USE Eder Fávaro; no C. E. Perseverança representará a USE 
Flávio Pereira do Valle. A Federação Espírita do Espírito Santo enviou carta com os novos 
componentes da Diretoria recém-eleita: Departamento de Arte: Marília de Castro informando 
que o Departamento nas suas atividades apresentará 2 aspectos. 1º) O aperfeiçoamento formal 
2) e o aperfeiçoamento de conteúdo. Foram incluídas 12 músicas espíritas numa fita cassete e 
que serão colocadas nas Mocidades Espíritas; está sendo criado em show baseado nas músicas 
desse disco e que será apresentado em São Paulo: nas 4 regiões. Departamento de 
Comunicações: Solicitando notícias dos Departamentos para publicação no jornal Unificação; 
Passaram a integrar a Comissão de Redação, Helio Rossi e Geraldo Garcia. Informando também 
que o registro de diagramação do jornal Unificação, passou de Cr$ 12.000,00 para Cr$ 
18.000,00. Paulo Roberto Pereira da Costa informando que o Conselho Editorial do jornal 
Unificação está reunindo-se regularmente e que o jornal está sendo estruturado no sentido de 



 

 

ser um jornal comunicador. A reunião foi encerrada as 23,40 e para constar, eu, José Coriolano 
de Castro, 3º Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos diretores 
presentes. 
 

São Paulo, 23 de Agosto de 1982. 
 
 
Assinaturas 













 

 

Ata de 13 de setembro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de setembro do ano de 1982, reuniu-se às 20,10 hs, em sua sede social 
na rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Antonio Schiliró. Presentes os membros que assinaram o livro competente justificando-se as 
ausências de Paulo Roberto Pereira da Costa e Ilízia Moreira. Lida e posta em discussão foi 
aprovada a ata da reunião anterior. EXPEDIENTE: Programa do Mês Espírita de Araçatuba 1982 
de 2/10 a31/10/82 promovido pela União Intermunicipal; da FEB solicitando assinaturas para 
o jornal “O Reformador”; da Livraria Atheneu Ltda, de 29/7/82 enviando duas obras e memórias 
de um Presidente de trabalhos de Luiz da Rocha Lima e “Forças do Espírito” de Luiz da Rocha 
Lima e Lauro Neiva; da Soc. Espírita União e Caridade enviando horário dos trabalhos semanais; 
UNIME de São Roque enviando ata da 8ª reunião realizada em 1/8/82; cartão enviado  por 
Elaine Curti Ramazzini, de João Pessoa. A DE da USE propõe ao IEE, cujo Conselho Deliberativo 
aprovou, a prorrogação do convênio existente para mais um período de 24  meses e o aumento 
da importância paga a título de taxa de administração de 10% para 20%. TESOURARIA: Foi 
aprovada uma gratificação ao zelador do IEE. Na ocasião do CDE, na base de 3.500,00 por 
reunião. Foi aprovada a compra de livros junto à FEB na quantia de aproximadamente Cr$ 
400,000,00. SEDE PRÓPRIA: Foi reestruturada a Comissão da Sede Própria da USE e com a 
inclusão de outros confrades, ficou assim constituída: Clodoaldo de Lima Leite, Marília de 
Castro, Carlos C. Cirne, Jorge Rizzini, Abílio Rodrigues Braga, Rubens de Souza, Creta  Alves 
Costa e Antonio Schiliró. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO: Fica ratificada a nomeação de 
Luiz Alberto Zanardi para Diretor do referido Departamento. DEPARTAMENTO DE ARTE: Marília 
de Castro informando que integra a Comissão Diretora desse Departamento: Katia Penteado, 
Regina Fernandes e Inês da Silva Assis Castro Ortiz. Informa também que o Departamento vai 
promover shows beneficentes baseados no disco “Compositores do Além” a fim de divulgar a 
Doutrina Espírita e o Departamento de Arte. As rendas serão destinadas num percentual de 
30% para as entidades promotoras e os demais 70% para o Departamento em face às despesas 
que se fazem necessárias tais como compras de equipamentos, etc. Foi aprovado. 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Foi realizada no dia 29-8-82, na cidade de Limeira, mais uma 
reunião geral; com informações gerais: eleição da DE da USE e seus pontos principais; resultado 
do IV Encontro Estadual de Dirigentes (Espíritas) de Mocidades; esboço de trabalho do Curso 
de Dirigentes de M.E: Deliberações: Aprovada a proposta de reuniões setorizadas conforme III 
Encontro; para todas as futuras reuniões gerais do DM-USE; eleita a Comissão Diretoria do DM-
USE para o próximo biênio 82/84: Diretor: Marcos Miguel da Silva, Secr. Adm.: Nair Aparecida 
de Souza; Secr. Doutrinário: Ricardo Rodrigues Bonano e Sec. Divulgação e Promoções: Cesar 
Antonio Ortiz. DEPARTAMENTO DO LIVRO: Recebendo carta do dr. Deolindo Amorim 
informando que está preparando o livro “Espiritismo e as Moléstias humanas” para ser editado 
pela USE que respondeu em carta de 13-9-82 estar encaminhando providências que se fazem 
necessárias. A reunião foi encerrada às 23 horas com vibrações e prece e para constar eu, José 
Coriolano de Castro, 2º Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos 
os presentes. 
 

São Paulo, 13 de Setembro de 1982. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata de 27 de setembro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da D.E da USE realizada no dia 27 de setembro de 1982, em sua sede à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 695, sob a Presidência de Antonio Schiliró é iniciada a reunião 
com a leitura da Mensagem “Ciência e Esperança” (???) do livro Vinha de Luz e a prece de 
abertura; é justificada a ausência dos companheiros Eder Fávaro e Alfredo Roberto Netto; na 
sequência é apresentado o expediente pelo 1º Secretário: Carta do Rio de Janeiro solicitando 
exemplares do livro “Diálogo”; Carta do Instituto Espírita de Educação concordando com a 
prorrogação do contrato de locação das instalações pela USE por mais 24 meses, do C. E. 
Caridade e Fé solicitando discos; da UNIME de Adamantina, seu boletim informativo; da Unime 
de Ilha Solteira, solicitando informações sobre a contribuição mensal das sociedades; da F. E. 
do Rio Grande do Norte; da F. Esp. do Distrito Federal, congratulando com a eleição da nova 
Diretoria e aprovação dos pontos básicos; do CRE São Paulo, convite para o encontro sobre 
Obsessão e Desobsessão nos dias 16-17 de outubro na sede do C. E. Nova Era, do CRE São 
Paulo, convite para a apresentação do filme sobre Allan Kardec no dia 30 de outubro pelo 
jornalista Jorge Rizzini; da Câmara Municipal de Campinas, convite para a sessão solene do dia 
2 de outubro quando será entregue o título de cidadão campineiro ao médium Divaldo Pereira 
Franco; da UNIME de Campinas convite para o 4º mês Espírita de Campinas e a entrega do 
título de cidadão ao Divaldo, na ata da reunião anterior não foi lida em virtude da ausência do 
2º Secretario, José Coriolano de Castro; Eder Fávaro esteve presente em Guarulhos quando da 
entrega do título de cidadão de Guarulhos ao companheiro Amílcar del Chiaro, tendo a 
oportunidade de usar da palavra, destacando o companheiro e também a USE, lembrando a 
DE da necessidade da USE se fazer representar nestes eventos, o sr. Presidente lembra que há 
2 meses e meio esta diretoria foi eleita, para que se faça uma análise sobre o que se faz e o que 
precisa ser feito; é passada a palavra ao Tesoureiro Helio Marques da Silva, que informa que 
apesar das dificuldades o trabalho vem sendo feito e informando que a arrecadação dos 
carnets está caindo sendo necessário implementar novamente a campanha; o sr. Presidente 
informa que através do companheiro Carlos Cirne há a possibilidade de conseguir terreno para 
a sede da USE; na sequência é passada a palavra aos Diretores dos Departamentos que dão as 
seguintes informações: Marília de Castro, do Departamento de Arte, informa que houve um 
Encontro sobre Arte em Adamantina com boa presença e a discussão sobre Arte muito 
interessante; Flávio Pereira do Valle, do Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica 
fala sobre os Encontros nos dias 3 de outubro em Ermelino Matarazzo, na 19ª UDE, e no dia 5 
de outubro estará em Guarulhos para receber a escritura do terreno que foi doado à USE, 
informa ainda que já está com a documentação pronta para requerer utilidade pública Estadual 
e Municipal, concluído também o trabalho sobre a F.E. de Goiás, entregará ao 1º Vice-
Presidente e se coloca à disposição para reunião. Luiz Alberto Zanardi fala sobre o 
Departamento de Comunicação e sobre o jornal que até agora tem procurado manter as datas 
surgindo agora o problema financeiro, sendo prestada pelo companheiro Paulo Roberto da 
Costa informação sobre o déficit do jornal devido a várias circunstâncias tais como, pequeno 
número de exemplares por edição (5.500), pequeno número de assinantes e outros, surgindo 
agora a lembrança da possibilidade do jornal manter pequenos e selecionadas publicidades 
comerciais, sendo que este assunto foi muito bem recebido pela maioria dos membros 
presentes à reunião, Paulo falando pela Assessoria apresenta um trabalho sobre organização e 
planejamento, ficando aprovado uma reunião para o dia 4 de dezembro na sede da USE para 
todos os diretores da DE e dos Departamentos para análise e planejamento das metas e 
propostas da USE, Antonio Menegueti, Diretor de Patrimônio, fala sobre a noite da Pizza no dia 
13 de novembro cuja renda será para a Tesouraria do CRE São Paulo, Nestor João Masotti fala 



 

 

sobre a visita do presidente da FEB em São Paulo, havendo várias manifestações a respeito do 
assunto Não havendo outro assunto foi a reunião encerrada e para constar eu, 3º Secretário, 
lavrei a presente ata.  
 

São Paulo, 27 de setembro de 1982. 
 
Joaquim Soares e outras assinaturas 
 
Ainda em tempo sobre a visita do presidente da FEB ficou decidido que a DE deverá recepcioná-
lo na USE, em uma reunião confraternativa em data a ser confirmada. 
 

São Paulo, 27 de setembro de 1982. 
 
a) Joaquim Soares 
 









 

 

Ata de 11 de outubro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE, realizada no dia 11 de outubro de 1982, em sua sede à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, Itaim Bibi, após a leitura e comentários da 
mensagem "Que fazemos do Mestre” do livro Vinha de Luz é iniciada a reunião pelo sr. 
Presidente que justifica ausência dos companheiros Éder Fávaro e Odair Cretella de Oliveira, 
em seguida é apresentado a todos, o confrade Pedro Sales Leite que se dispôs a dar a uma 
colaboração com a Secretaria, dando plantão na sede da USE alguns dias por semana, na 
sequência é  passada a palavra a mim, 3º Secretário, para ler a ata da reunião anterior, sendo 
a mesma aprovada, com a seguinte ressalva, o nome do 1º  Tesoureiro é Hélio da Silva Marques 
e não como consta na ata do dia 13 de setembro, a ressalva que nas apresentações do 
Departamento de Artes haverá a seguinte divisão 30% para o Departamento e 70% para a 
entidade promotora e não como consta, em seguida é apresentada pelo Secretário Geral o 
expediente que registra o recebimento de uma carta de Botucatu enviando notícias do 
movimento local, do Templo Caminho da Paz, agradecendo remessa do jornal, da Casa dos 
Espíritos de Pernambuco comunicando o 25º aniversário de fundação, das Federação Espírita 
Sergipana e União Espírita Mineira congratulando com a eleição e aprovação dos pontos 
básicos, Boletim informativo da Unime de Araçatuba, da União Espírita de Monte Alto 
comunicando a realização do Mês de Allan Kardec, do CRE, São Paulo, convite para o Encontro 
dos dias 16 e 17 de outubro com a escritora Suely Caldas Schubert, o sr.  Presidente informa 
que já recebeu a escritura definitiva do terreno doado para USE. Informa ainda que esteve em 
Campinas por ocasião da entrega do Título de Cidadão Campineiro ao Divaldo trazendo o 
abraço e os cumprimentos do confrade baiano, sobre a possibilidade de se conseguir um 
terreno com a prefeitura, deve-se aguardar ,um pouco mais, mas há grande possibilidade, 
informando ainda que o confrade Sebastião Francisco Borges, assumiu o controle dos carnês, 
fazendo o levantamento e deverá entregar à Comissão da Sede Própria, lembrando mais uma 
vez que se faz necessária a entrega do comprovante do carnê, o sr. Presidente lembra ao 
Departamento da Secretaria sobre o envio de correspondência aos órgãos, especialmente no 
que diz respeito a entregas, para que não ultrapassem o programa, passando à Tesouraria, o 
1º Tesoureiro informa que foi feito levantamento do déficit do jornal e enviada 
correspondência aos órgãos devedores e que alguns pagaram, agora fazendo levantamento da 
situação financeira da USE e dos órgãos, é lido carta da Unime de Santo André que solicita 
cancelamento do débito do jornal, débito do CRE de Santo André, deverá a Tesouraria manter 
entendimentos com o CRE sobre esta solicitação e mais uma vez comentado sobre os custos 
do jornal e a possibilidade de se manter pequenas publicidades, na sequência e passando a 
palavra aos Departamentos informaram: Educação: sua Diretora informa que na reunião geral, 
apenas representantes, e que deverá ser realizado novo Seminário, aguardando a confirmação 
da 2ª UDE, Evangelização Infantil: sua Diretora informa que no dia 31/10 haverá um Encontro 
com criatividade, na sede da USE e fala sobre a promoção em si, e que nos dias 6 e 7/11 haverá 
um Encontro em Jacareí, Orientação Doutrinária: seu Diretor informa que está em dificuldade 
para uma regularidade das reuniões, mas já está preparando trabalho de Assessoria aos 
Centros Espíritas, Serviço Assistencial: Maria Apparecida Valente, presente à reunião, informa 
sobre o Encontro nos dias 23 e 24 de Outubro em São Roque, dias 27 e 28 de Novembro em 
Itapira, e 6 e 7 de novembro em Porto Feliz a confirmar. Sendo que os Encontros já realizados 
foram muitos bons, Antônio Meneguetti informa que esteve presente nas festividades da 
Associação Assistencial Francisco de Assis, Nestor João Masotti informa que esteve presente 
em Ribeirão Preto a convite do CVV, fazendo palestra, passando ainda por Araraquara no início 
do Mês Espírita, e ainda a São João da Boa Vista aonde esteve falando com Divaldo, antes do 



 

 

encerramento. E lembrando que no dia 4 de dezembro haverá reunião geral da DE e dos 
departamentos, e que por ocasião da passagem por São Paulo, do presidente da FEB a DE 
deverá recepcioná-lo. Não havendo outro assunto, foi a reunião encerrada e para constar, 
lavrei a presente ata. 
 

São Paulo 11 de outubro de 1982. 
 

Assinaturas 
 









 

 

Ata de 25 de outubro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às 20,15 
hs, reuniu-se em sua sede social na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695 Itaim Bibi, a 
DE da USE sob a Presidência de Antônio Schiriló. Com o comentário de uma mensagem e prece, 
foram iniciados os trabalhos da DE sendo justificadas as ausências de Flávio Pereira do Valle, 
Waldemar Fabris e Geraldo Spínola. Expediente: Recebido da Federação Espírita Brasileira, de 
1/10/82, carta referente ao Conselho Federativo Nacional que será objeto de apreciação na 
próxima plenária de 1983, e informa o novo endereço: Avenida L Z Norte Quadra 603 -  módulos 
F e G 70830 Brasília CP 10-2416; Programa e convite para XVI Semana Espírita de São Bernardo 
do Campo de 24 a 31/10/82 e II Feira do Livro Espírita nos dias 30 e 31/10/82 promovida pela 
Unime de São Bernardo do Campo; da Federação Espírita Sergipana de 4/10/82, desejando 
votos de feliz êxito no biênio 82/84; Boletim Informativo da Unime de Ourinhos de 1/10/82 
com o editorial "O Espirita e a Política"; da Federação do Estado da Bahia 20/10/82 solicitando 
colaboração em fase de experiências e sugestões na construção da sua nova sede; da Unimesa 
- Santo André - de 11/10/82, convite para o Encontro de Fraternização no dia 11/12/82 sendo 
o representante da USE o sr. José Coriolano de Castro; Recebimento de colaboração de Elfay 
Luiz Appollo com um projeto para a construção da sede própria da USE; Recebimento jornal 
Folha Metropolitana de 25/10/82. Foi adiada a visita do Presidente da FEB, Francisco Thiesen 
à São Paulo para o próximo ano, que será feita de 9 a 24/4/82. Na Capital foi escolhida a data 
de 17/4/82, que terá a presença de Divaldo Pereira Franco. Para este evento será elaborado 
um programa e para isso foi feito uma comissão composta pelos confrades: Murillo Rodrigues 
Alves, Luiz Alberto Zanardi, Marília de Castro, Paulo Roberto Pereira da Costa, Eder Fávaro, 
Clodoaldo Lima Leite, Antonio Meneguetti, Nestor João Masotti e Alfredo Roberto Netto. o sr. 
Presidente leu os pontos básicos para fazer uma avaliação dos trabalhos que estão sendo 
executados. Com referência a Congressos será feito um grupo de trabalho para coleta de 
material organizacional para as suas realizações. Com referência ao futuro Congresso Estadual 
Espírita foram destacados 3 companheiros para coleta de informação nas pessoas de Murillo 
Rodrigues Alves, Eder Fávaro e Alfredo Roberto Netto. Departamento de Arte: Informando na 
pessoa de Marília de Castro que a fita cassete está sendo gravada com músicas que serão 
apresentadas nos shows que já estão sendo anunciados. Clodoaldo Lima Leite informando que 
estiveram com o Prefeito Curiati reivindicando um terreno no Carandiru para sede da USE, 
inclusive um (???). Departamento do Livro: Alfredo Roberto Netto informando que o 
Departamento foi dividido em cinco assessorias seccionais e que o departamento está fazendo 
o minicurso dividido em duas partes: (Fev) serão realizados nas seguintes datas: fevereiro 26 e 
27; março 26 e 27; abril, 30 e 1/5; junho, 25 e 26; julho, 30 e 31; agosto, 27 e 28; outubro, 29 
e 30; e novembro, 26 e 27. Tesouraria: Hélio da Silva Rodrigues informando que esteve em 
contato com o sr. João Rocha com referência ao débito da Unime de Santo André que deverá 
ser saldado. Departamento de Doutrina: Departamento de Orientação Doutrinária: Eder Fávaro 
informando a respeito de um programa de televisão canal 11 apresentado por um psiquiatra 
com ataques contra o Espiritismo. Foi deliberado fazer observações e sugerir medidas para o 
tal canal de televisão em sentido de preservação da imagem do Espiritismo. Com prece e 
vibrações foi encerrada às 23,30 a referida reunião. Em tempo: foi lida, neste dia em curso, a 
ata da reunião anterior. Para constar eu, José Coriolano de Castro, 2º Secretário lavrei a 
presente ata, que deverá assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo 25 de outubro de 1982. 
Assinaturas 



 

 

 











 

 

Ata de 08 de novembro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de novembro do ano de 1982, às 20,15, reuniu-se em sua sede social, na 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Antonio Schiliró, com o comentário da mensagem "Que fazemos do Mestre" e prece foram 
iniciados os trabalhos da DE, sendo justificada a ausência de Carolina Flor da Luz Mattos. Foi 
lida, posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva: Foi 
também convidado para coletar informações para o futuro Congresso Estadual Espírita, o 
confrade Marcos Miguel da Silva. Expediente: Recebido da FEESP o exemplar do Livro dos 
Espíritos em sua nova edição. Recebido Boletim Informativo do Lar da Família Universal no 19 
de 8/82; recebido do 29º CRE, de 1/11/82 que através do seu Conselho Deliberativo e Comissão 
Executiva, de 28/10/82, procedeu alterações em sua constituição; da Sociedade Espírita 
Caravana da Fraternidade Jésus Gonçalves conforme circular 7 vai sugerir à ONU no sentido de 
promover o Ano Internacional do Hanseniano e do doente da pele; do CRE 25º Santo Anastácio 
de 27/10/82, enviando cópia da programação das palestras espíritas programadas para o mês 
de novembro de 82; convite-programa para XI Feira do Livro Espírita de São Bernardo do 
Campo de 6/11 a 13/11/82, programado pela UME; da Unime de Adamantina convidando para 
uma reunião administrativa da Unime para o dia 27/11/82 em Osvaldo Cruz; da Unime de 
Paraguaçu Paulista de 23/10/82 solicitando o especial obséquio de publicar ao jornal Unificação 
o desencarne de Walter Haddad; da UME de Itirapina de 1/10/82, relatório do Mês Espírita de 
Itapira e Feira do Livro Espírita de Itapira; da Unime de Presidente Prudente informando da 1ª.  
Feira do Livro Espírita de Presidente Prudente solicitando publicação; de Eusébio Miranda da 
Silva de 8/10/82 solicitando auxílio; carta essa que foi encaminhada para o Departamento de 
Serviço de Assistência Espírita. Em seguida foi elaborada a Ordem do Dia da próxima reunião 
do CDE de 12/12/82. Foi programado para o dia 4/12/82 uma reunião dos Diretores da USE 
com a Assessoria de Organização e Planejamento onde o seu Diretor, Paulo Roberto Ferreira 
da Costa, fará uma abordagem completa sobre aspectos do planejamento e planejamento 
estratégico com exposição de problemas e definições de metas. A DE convocou essa reunião 
que terá início às 13,30. Com referência ao Show de Cláudia, os convites vão ser entregues a 
Clodoaldo Lima Leite ao preço de Cr$ 2.000,00, com 30% revertido em nome da USE. Recebido 
carta de Maria Virgínia F. Pires de 9/10/82 autorizando a USE para publicação das traduções e 
anotações das obras do seu falecido esposo Herculano Pires, cuja carta foi entregue a Alfredo 
Roberto Netto. Departamento de Mocidade: conforme reunião do dia 2 com o Departamento 
de Evangelização Infantil foi tratado do assunto Pré-Mocidade concluiu-se mandar para todos 
os órgãos programas que serão compilados pelos dois Departamentos que farão a distribuição. 
Haverá nos dias 20 e 21/11/82 em Araçatuba a reunião Geral do Departamento. Departamento 
de Serviço Assistencial Espírita: Odair Cretella de Oliveira informando que esse Departamento 
está realizando Encontros mensais. Houve o Encontro em Botucatu no mês de julho, Sorocaba 
em agosto, Osasco em setembro. Estando programado um Encontro em Itapira no mês de 
novembro 82. Está sendo feito o cadastramento simplificado de Obras Assistenciais Espíritas 
razão pela qual está enviando uma circular de 8/11/82 endereçada às UMEs e Unimes para 
suas coletas de dados básicos sobre essas obras para uma primeira abordagem e está à 
disposição da USE às 3ª e 5ª feiras como colaboração. Nestor José Masotti informando que a 
mensagem de Castro Alves, psicografada por Chico Xavier, no Centro União será entregue à 
USE, para publicação no jornal Unificação. Departamento de Evangelização Infantil: Com 
respeito ao problema do currículo de Evangelização Infantil adotado pela FEB o Departamento 
de Doutrina analisou e ficou deliberado guardar à disposição dos que quiserem ler. Com a prece 
de Odair Cretella de Oliveira o Presidente encerrou às 23,10 os trabalhos da reunião e para 



 

 

constar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por 
todos os presentes. 
 
 

São Paulo, 8 de novembro de 1982. 
 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata de 22 de novembro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 1982, às 20,10 
hs, reuniu-se em sua sede social na rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Junior, 695, Itaim Bibi, a DE da USE sobre a 
Presidência de Antonio Schiliró, com a leitura da mensagem 
“Política Divina” e prece, os trabalhos tiveram início. 
Presentes os membros que assinaram o livro correspondente, sendo 
justificadas as ausências de Attílio Campanini, Alfredo Roberto 
Netto e Helio Marques da Silva. Foi lida, posta em discussão e 
aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido carta 
da Spirite Eldona Societo F. V. Lorenz, Rio de Janeiro, de 1-
10-82 com mensagem missão do Esperanto de Emmanuel e do Conselho 
Brasileiro de Esperanto com programa do 3° Congresso desse 
Conselho em 3/12 a 5/12/82; da Livraria Atheneu Ltda de 23/8/82 
enviando exemplar dos livros “Forças do Espírito” e “Memórias de 
um presidente”, de trabalho de autoria de Luiz Rocha Lima e Lauro 
Neiva, solicitando comunicar recebimento; de Luiz Rebouças, de 
10-11-82, São José do Rio Preto, solicitando informações sobre 
o Clube do Livro Espírita e orientação a respeito de obras que 
deva ler; da Unime de Guararapes, de 4-11-82 informando a nova 
Diretoria eleita em 3/11/82; Boletim Informativo do Lar da 
Família Universal n° 20; Boletim Informativo da UNIME de 
Adamantina n°6 com informações diversas; Boletim Informativo de 
Araçatuba n° 134; carta da Secretaria Geral de 16/11/82 sobre 
Reunião Especial para elaboração do Plano de Ação 83-84 da 
Diretoria Executiva. Departamento de Comunicação: Informando que 
a edição do jornal Unificação referente ao mês de novembro será 
incorporado ao de dezembro e de outras informações. Departamento 
de Administração e Jurídico: Flávio Pereira do Valle informando 
que a respeito do registro da USE na área Federal, Estadual e 
Municipal, parte da documentação está quase pronta para o seu 
processamento e que o Departamento continua dando assistência às 
sociedades unidas, inclusive por telefone. Psicanálise Integral: 
com respeito a esse programa apresentado no Canal 11 – TV Gazeta,  
denegrindo o Espiritismo foi aprovado uma carta dirigida a esse 
canal através de seu Presidente, protestando contra as 
informações errôneas feitas (contra) à Doutrina. Departamento de 
Arte: Marília de Castro informando que estão sendo apresentados 
shows no interior e na capital. Está programado um show em 
Campinas, no mês de janeiro e no dia 19-12-82, na USE, na reunião 
confraternativa. Fichas de Profissões: Antonio Meneghetti e 
Geraldo Spínola vão fazer um levantamento das profissões dos 
companheiros de Doutrina. Departamento de Evangelização 
Infantil: informando que foi realizado o Encontro de 
Criatividade com 36 participantes e de outras informações. 
Clodoaldo de Lima Leite informando sobre o show “Evolução” de 
Cláudia e os ingressos que estão sendo vendidos e a lotação do 
Teatro Municipal. Assessoria de Organização e Planejamento: 
Paulo Roberto Pereira da Costa apresentou à DE dois formulários: 
Formulário Cadastral de Sociedade Espírita não integrada nos 



 

 

quadros das sociedades unidas e Cadastro de Oradores e que serão 
usados pela DE. Com prece de Clodoaldo Lima Leite, o Presidente 
encerrou às 23 horas os trabalhos da DE, e para constar, eu, 
José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada 
por mim e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 22 de novembro de 1982. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 13 de dezembro de 1982 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de dezembro de 1982, às 20,30 hrs, reuniu-se em sua sede social, na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Antonio 
Schiliró. Com a leitura “O Primeiro Passo” por Elaine Curti Ramazzini e prece de Attílio 
Campanini foi iniciada a reunião. Expediente: recebida carta de Odair Cretela de Oliveira 
informando sua ausência nas reuniões de 12 a 19/12/82 por motivo de viagem; da União 
Espírita Cearense de 09/11/82 pedindo informações até dia 10/12 nossa programação de 
atividades em eventos interestaduais até o dia 10 previstos para o ano de 1983; da Livraria 
Allan Kardec Editora, de 29/11/82 informando o relançamento do livro “Jerusa”, psicografado 
por Olympia R Belém; da FEB, de 26/11/82, informando que só deverá reunir-se em 07/83 em 
sua sede na Capital Federal e que por ora, não consta em pauta nenhuma convocação; cartões 
de Natal de Dalva Veneziani, Erasmo Dias, Prosistema Processamento de Dados Cia. Ltda; da 
União Intermunicipal Espírita de São Roque enviando ata da Assembleia Geral Extraordinária 
de 16/08/82 sobre a mudança de nome do C. E. Luz de Verdade que passou a denominar-se 
União Intermunicipal Espírita de São Roque; Boletim Informativo de UNIME de Araçatuba nº 
135; 9ª Reunião Ordinária da UNIME de São Roque de 05/09/82. Em seguida foi apreciada e 
aprovada a súmula de ata do CDE de 12/12/82; com referência a duas cartas sobre o CRE de 
São Vicente, serão enviadas cópias ao CME para que se pronuncie a respeito do seu conteúdo. 
Será realizada uma reunião confraternativa na USE no dia 19/12/82 com a presença de toda a 
família useana. Departamento de Serviço Assistencial Espírita realizou sua Reunião Geral no dia 
11/12/82 e foi feito um levantamento das regiões que pretendem promover encontros em 
nível de UNIME como São José do Rio Preto, Taubaté, Ribeirão Preto. Foi programado dias 29-
30/01/83 em Porto Feliz; Departamento de Orientação Doutrinária: Nestor João Masotti 
falando sobre a Reunião Geral onde foi enfocado questão de programa de estudos e outras 
atividades do Departamento. Por ocasião dos funerais do companheiro Alcebíades Bertran 
estiveram presentes diversos Diretores, como também o presidente Antonio Schiliró; foi 
proposta e aprovada a suspensão da reunião da DE do dia 27/12/82; com a ausência de Paulo 
Roberto Pereira da Costa foi aprovada a indicação de Éder Fávaro na direção do Conselho 
Editorial coordenando os trabalhos durante o mês de janeiro de 83 até a volta daquele 
confrade. Com prece de Hélio da Silva Marques, o presidente encerrou os trabalhos às 22,25 e 
para constar lavrei a presente ata que será assinada por mim, José Coriolano de Castro, 2º 
Secretário e por todos os presentes. 
 
São Paulo, 13 de dezembro de 1982. 
 
Assinaturas 
 








