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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

10 e 24 de Janeiro
20 e 21 de Fevereiro

14 e 28 de Março
11 e 25 de Abril

02, 09 e 23 de Maio
13 e 27 de Junho
11 e 25 de Julho

01, 08 e 22 de Agosto
12 e 26 de Setembro
10 e 24 de Outubro

07 e 28 de Novembro
12 de Dezembro



 

 

Ata de 10 de janeiro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 1983, às 20,20 hs, reuniu-se em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior no 695 - Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Antonio 
Schiliró. Com a leitura da mensagem “Fermento Velho” por Antonio Schiliró e prece feita por Murillo 
Rodrigues Alves foram iniciados os trabalhos com a presença dos membros que assinaram o livro 
competente, justificando suas ausências Éder Fávaro, Nestor João Masotti e Paulo Roberto Pereira 
da Costa. Foi lida, posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: recebido 
convite da Unime de Guarulhos, de 4-1-83, para a inauguração de 2 praças denominadas praça Allan 
Kardec e praça Bezerra de Menezes no dia 15-1-83. Foram recebidos diversos cartões de Natal de 
Antonio Cavalcante, Antonio Paiva Netto, Milton Felipeli, Soc. Espírita Luz e Amor, Firmino J. Silva, 
Fed. Esp. Est. São Paulo, Homeopatia dr. Alberto Seabra Ltda, Cultura Espírita União, Paulo Wilson, 
Fed. Esp. do Paraná, Geraldo Garcia, da Unime de Salto Itu, ??, da Fed. Esp. Roraimense, de Elaine 
Curti Ramazzini; recebido Boletim Informativo do Lar da Família Universal no 22; mensagem de Joana 
de Ângelis do Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade do Rio de Janeiro; do Núcleo Kardecista 21 de abril 
em 18-12-82 Jardim Marisa; Boletim Informativo no 77 de nov/82 da Unime de Assis; da Unime de 
Piracicaba de 24-11-82 ref. a I Feira do Livro Espírita nos dias 11 e 12/12/82; da Editora Esp. Correio 
Fraterno do ABC - Informativo Correio Fraterno no 4/82; da Prefeitura do Município de São Paulo de 
17/12/82 respondendo nosso ofício com referência à cessão de área para nossa sede carta; carta de 
Rubens Cesar Colacino com assuntos diversos; de irmã Delta Amorim, esposa do prof. Deolindo 
Amorim com referência à sua saúde e a preparação do livro que vai ser editado pela USE; da 
Divulgação Espírita Cristã com referência às suas atividades em 1982; da Fed. Espírita do Espírito 
Santo, 8-10-82 enviando saudações pela eleição da nova Diretoria Executiva da USE; rec. Boletim 
Informativo no 6 da Unime de Ourinhos. Publicação no jornal de Botucatu mensagem de Natal pela 
Unime de Botucatu; programa do Mês Espírita (Janeiro) da Unime de Ourinhos; de Amélia Rodrigues 
do CE Seareiros do Cristo (Bahia) agradecendo as mensagens enviadas; Boletim Informativo no 7 de 
Adamantina; de José Carlos Ângelo Cintra, Secretário Geral do Boletim FLE, informando que o 1º 
Boletim está quase pronto. Boletim Informativo no 136 da Unime de Araçatuba; da Fed. Esp. 
Amazonense de 22/12/82 anexando um relatório sobre as suas atividades em 1982; do Sola dr. 
Bezerra de Menezes do seu Departamento Jurídico com ref. Convênio ICM38/82; Boletim no 1 do 
CRE-Região de Araçatuba; Carta do CRE de Santos com cópia à Unime de São Vicente com assuntos 
relacionados a pedido do CDE. Em seguida Antonio Schiliró Informou que no 20-2-83 será realizado 
um Encontro Especial com a presença dos CREs, Departamentos e Diretores da USE; lembrou os 
Departamentos presentes que apresentem as suas prioridades até o dia 31-1-83; que as reuniões 
dos Departamentos serão marcadas pelos próprios conforme deliberação do CDE; foi aprovada a 
desativação da Livraria da USE. Departamento de Educação Espírita: está em elaboração um convênio 
com o MEC e dá outras notícias. Departamento de Evangelização infantil: está sendo feita uma 
avaliação de tudo que foi feito em 1982 antes de planejar as atividades de 83. Departamento de 
Mocidade: será feito um curso piloto em janeiro de 83 e fez uma leitura de suas metas para 83. 
Departamento de Serviço Assistencial Espírita: informando que as cidades do interior estão 
devolvendo as informações com referência ao cadastramento que está sendo realizado e que a 
programação de Encontros está sendo feita de acordo com a cidade interessada que confirmar a sua 
realização. Com pressa de Odair Cretella de Oliveira o Presidente dá por encerrados os trabalhos às 
23,30, e para constar, eu José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim 
e por todos os presentes. 

São Paulo, 10 de janeiro de 1983. 
 
Assinaturas 













Ata de 24 de janeiro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE realizada no dia 24 de janeiro de 1983, em sua sede a Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695, às 20 horas e 15 minutos o senhor Antonio 
Schiliró, presidente da USE, dá por iniciada a reunião justificando a ausência dos confrades 
Nestor João Masotti e Paulo Roberto Pereira da Costa, em virtude da ausência do 2º 
Secretário, José Coriolano de Castro não foi lida a ata da reunião anterior em virtude do 
livro de ata se encontrar em seu poder, a mesma deverá ser lida na próxima reunião, em 
prosseguimento o 1º Secretário Geraldo de Souza Spínola apresentou o expediente, devido 
a ausência do Secretário Geral Alfredo Roberto Neto, no expediente registra-se o 
recebimento do convite da FEB para o lançamento do selo comemorativo ao Centenário 
do Reformador, Paulo Roberto se fez presente, d UNIME de Jacareí solicitando material 
de divulgação, da UNIME de Araraquara, cancelando cota de jornal, do CRE S. Paulo, 
convite para conferencia na Biblioteca Municipal dia 28 de janeiro próximo, da Associação 
Espírita de Leiria, Portugal, solicitando material de estudo, da União Espírita Cearense, 
comunicando eleição de nova diretoria, do confrade Elfay Luiz Appollo, estudo sobre 
construção de um prédio, que foi passado a Comissão da Sede Própria, ficou acertado que 
o 1º Tesoureiro Hélio da Silva Marques deverá cuidar da renovação da Caixa Postal junto 
aos Correios, sobre o encontro do próximo dia 20 de janeiro, dependendo da presença será 
necessário a confecção de almoço, o senhor presidente lembra ainda que os departamentos 
têm até o dia 31 de janeiro para apresentar suas prioridades conforme ficou estabelecido e 
os mesmos deverão marcar as datas das reuniões gerais que não deverá mais serem às 
vésperas do CDE, o 1º Tesoureiro dá informações gerais sobre a situação da Tesouraria, e 
solicita a colaboração da DE, desde que em virtude de problemas profissionais, terá 
dificuldades para desenvolver o trabalho como vinha fazendo até agora, deverá consultar o 
2º Tesoureiro e depto. de finanças pedindo colaboração. Geraldo S. Spínola conseguiu 
prateleiras para a Secretaria, para necessidade de outros materiais é autorizado a realizar 
estas despesas, passando a palavra aos departamentos. Marília de Castro, diretora de Artes, 
informa que o preço da fita com músicas para as Mocidades ainda não foi confirmado, o 
trabalho deverá ser feito inicialmente na Capital, e as fitas só serão gravadas mediante 
pedidos, a informação pelo senhor presidente que a senhora Marceles Cristina Roberto 
não responde mais pelo depto. do livro, e de acordo com a decisão da DE foi desativada a 
libraria, os livros em estoque deverão ser passado para o CRE S. Paulo, as futuras compras 
de livros poderão ser feitas através da USE mas o pagamento será a cargo do CRE, o 
confrade Flávio Pereira do Vale, do depto de Orient. Adm. E Jurídica informa que já está 
com todas as certidões em mãos e aguarda o fim do recesso judicial para dar entrada com 
o processo de reconhecimento de utilidade pública, Clodoaldo de Lima Leite, coordenador 
da Comissão da Sede Própria, informa que foi feito levantamento de débitos dos órgãos 
relativo aos discos, deverá ser enviada carta aos órgãos que não prestaram conta dando 
prazo ate1 o dia 28 de fevereiro para este acerto. Sobre o show da Cláudia há necessidade 
de acertar o caixa com a mesma, informa ainda que as reuniões da Comissão deverá ser 
toda 1ª (primeira) 5ª feita do mês, na sede da USE, a3 20 horas, a próxima será dia 3/2, o 
senhor presidente lembra sobre a Comissão formada para a atividade do mês de abril 
próximo com lançamento de novo disco, Alfredo Roberto havia ficado encarregado de 
convocar os integrantes para a reunião, a Comissão encarregada de coletar material para o 
congresso espírita, lembrando ainda que Alfredo ficará também encarregado de convocar 
uma reunião, é cobrado do diretor de Patrimônio o cadastro profissional, é marcada a 



próxima reunião da DE pra o dia 21 de fevereiro, antecipada devido a reunião do CDE, e 
a organização da ordem do dia do mesmo, fica também marcada para o dia 26 de janeiro a 
reunião com a Assessoria para definir o plano de ação para 83 da DE. A data devera ser 
confirmada com o Assessor, o senhor presidente lembra que dia 30 de setembro haverá a 
reunião zonal do Conselho Federativo Nacional em nossa cidade e o mesmo deve ser muito 
bem organizado, e se possível alojamento e hotel com auditório sugestão para os 
companheiros que puderem contribuir sobre alojamento o mesmo poderá ser feito através 
do Banco é ainda sugerido que se use o Pacaembu para alojar e o prédio ou algumas salas 
da FAAP para os encontros, Murilo Rodrigues Alves ficou incumbido de fazer as pesquisas 
necessárias, sem outro assunto foi a reunião encerrada com a prece pelo companheiro 
Clodoaldo de Lima Leite, e para constar eu Joaquim Soares, 3º Secretário, lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 24 de janeiro de 1983 
 
a) Joaquim Soares 
 
Assinaturas 
 
 











 

 

Ata de 20 de fevereiro de 1983 
Diretoria Executiva, Departamentos e Conselhos Regionais 

 
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 1983, reuniu-se às 9 30 hs., em sua sede social na 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, Itaim Bibi a DE da USE, seus Departamentos e 
Conselhos Regionais. Alfredo Roberto Netto fez a prece inicial e o Presidente Antonio Schiliró 
lembrou que é a 1ª vez que a Diretoria Executiva reuniu-se com os Departamentos e Conselhos 
Regionais e sentia-se muito feliz com a presença de todos. O objetivo da reunião era de colher 
sugestões para a realização das Zonais cuja constituição é de 17 CREs, 78 UMEs / UNIMEs, 17 
UDEs e 901 sociedades unidas compreendendo o 
 
Bloco A (Leste) 6 CREs, 21 órgãos do interior, 19 órgãos da Capital, totalizando 40 órgãos e 380 
sociedades unidas, ou seja, 

CRE Região Cachoeira Paulista: 21 sociedades unidas ,4 órgãos: Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro Guaratinguetá e Lorena. 
CRE Região São Paulo: 189 sociedades unidas, 19 órgãos: UDEs da Capital, Guarulhos e 
Mogi das Cruzes. 
CRE Santo André: 46 sociedades unidas, 3 órgãos: Santo André, São Bernardo do Campo 
e São Caetano do Sul. 
CRE Região Santos: 32 sociedades unidas, 3 órgãos: Registro, Santos e São Vicente. 
CRE Região Sorocaba: 59 sociedades unidas, 7 órgãos: Botucatu, Itapeva, Osasco, Porto 
Feliz, São Roque, Sorocaba e Apiaí. 
CRE Região Taubaté: 36 sociedades unidas,5 órgãos: Caçapava, Jacareí, 
Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté. 

 
Bloco B (Centro) compreendendo 3 CRES 16 órgãos e 129 sociedades unidas ou seja: 

CRE Região Campinas: 81 sociedades unidas, 9 órgãos: Americana, Amparo, Campinas, 
Itapira, Itu, Jundiaí, Mogi Mirim, Piracicaba, Santa Barbara D’Oeste. 
CRE Região Rio Claro: 28 sociedades unidas, 4 órgãos: Araras, Limeira, Pirassununga, Rio 
Claro. 
CRE Região São João da Boa Vista: 20 sociedades unidas, 3 órgãos: Casa Branca, Espírito 
Santo do Pinhal, São João da Boa Vista. 
 

Bloco C (Nordeste) compreendendo 3 CRES, 16 órgãos e 207 sociedades unidas, ou seja, 
CRE Região Franca: 45 sociedades unidas, 3 órgãos: Batatais, Franca, Pedregulho. 
CRE Região Ribeirão Preto: 94 sociedades unidas, 9 órgãos: Araraquara, Barretos, 
Bebedouro, Jaboticabal, Matão, Ribeirão Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra, 
Taquaritinga. 
CRE Região São José do Rio Preto: 66 sociedades unidas, 4 órgãos: Catanduva, 
Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto. 
 

Bloco D (Noroeste) compreendendo 5 CRES, 22 órgãos e 184 sociedades unidas. 
CRE Região Araçatuba: 7 órgãos: Adamantina, Andradina, Araçatuba, Birigui, Guararapes, 
Ilha Solteira, Penápolis. 
CRE Região Assis: 4 órgãos: Assis, Ourinhos, Paraguaçu Paulista, Rancharia. 
CRE Região Bauru: 48 sociedades unidas, 4 órgãos. Bauru, Jaú, Lins, Pirajuí. 
CRE Região Marília: 30 sociedades unidas, 3 órgãos: Garça Marília, Regular Tupã. 
CRE Região Presidente Prudente: 21 sociedades unidas, 4 órgãos: Presidente Epitácio, 
Presidente Prudente Presidente Venceslau, Santo Anastácio. 



 

 

 
Não compareceram os órgãos – região de São João da Boa Vista, Franca, Assis e Marília. Em 
seguida o Presidente Antonio Schiliró deu a palavra aos presidente dos CREs que dela 
quisessem fazer uso. O Presidente do CRE de Araçatuba, Sergio P. de Carvalho pediu a palavra, 
dizendo que o CRE seguia as orientações da USE e tinha as reuniões mensais regularmente. 
Estava promovendo a Campanha do Desarmamento pela UNIME de Araçatuba e a promoção 
da Feira do Livro Espírita e que os trabalhos da região são de regular para bom, isso devido não 
haver pessoas capacitadas para ocupar postos de direção, mas que estão fazendo esforços no 
sentido de sanar essa lacuna. Estão fazendo ciclos de estudo nas sedes da UNIMES e sugeriu 
que as palestras sejam introduzidas nos ciclos de estudos. O presidente do CRE Bauru Gilberto 
Zanatti que a região tem 3 UMEs bem ativas com elementos capacitados, fazendo a leitura dos 
componentes da Diretoria Executiva e seus Departamentos. O presidente do CRE de Cachoeira 
Paulista Marcia Roque diz que está há 1 ano na Diretoria e está encontrando dificuldades, certa 
acomodação no movimento da região, tem promovido movimentos de jovens e é necessário 
um diálogo melhor entre as Unimes que compõem o CRE. As realizações das UMES são muito 
restritas e fechadas e há uma necessidade de uma abertura, fazendo uma análise desse 
desinteresse a pedido de Milton Felipeli. Finalizando que é preciso novas lideranças para 
dinamizar o movimento da região. O presidente do CRE de Campinas Nedyr Mendes da Rocha 
falando da participação dos jovens nos Trabalhos de centro muitas vezes obstruídos pelos mais 
idosos, criando problemas e que está fazendo esforços tremendos para realização de trabalho 
onde os jovens possam atuar dando-lhes oportunidades pois salvo exceção eles têm 
correspondido. Falou da necessidade do diálogo dos Departamentos da USE na região  e 
solicitou ao Flávio Pereira do Valle a presença do Departamento Jurídico naquela Região. Luiz 
Infante de Presidente Prudente salienta os trabalhos que são feitos junto às sociedades da 
região com visitas de fraternidades etc. vão reeditar o Boletim Informativo a cada 3 meses. Foi 
muito bem sucedida a Feira do Livro Espírita com venda de 2.000 volumes. Fazem reuniões 
trimestrais, desenvolvendo tarefas administrativas e que a mocidade não funciona na região e 
que é um movimento acanhado em termos de participação. Ulisses de Souza de Ribeirão Preto 
falou das reuniões que são feitas trimestralmente, como iniciativa estão promovendo filiação 
de centros e que estão estudando a possibilidades do CRE de custear despesas com seus 
representantes e dá outras noticias como o Departamento de Mocidade de São Carlos que está 
fazendo uma Confraternização Regional Espírita a nível de CRE falando o companheiro Alul 
sobre a realização  da 1ª CONRESPI e a realização em Bebedouro nos dias 17 e 18/9/83 do 
Encontro de Expositores e Oradores Espiritas. Wilmar Blezer do CRE de Rio Claro: Falou da Feira 
do Livro Espírita promovida por Limeira, em Praça pública, com a venda de 2.000 volumes e 
que a Mocidade tem trabalhado dentro das suas possibilidades e que parece estar encontrando 
apoio. Falou de um trabalho semanal promovido por Rio Claro, no presídio. Falou José Marques 
de Messias por Santos: sobre a realização de Encontro de Dirigentes em São Vicente e 
promoveu o Encontro com o pessoal que trabalha na área infantil. Falou de diversas atividades, 
destacando-se a UME de Santos que é a mais ativa e que vão promover um Seminário Espírita 
com a problemática do Centro Espírita e que o problema de São Vicente é mais de caráter 
pessoal que o movimento de Registro está parado por problema de relacionamento. Luiz 
Claudio da Silva de Santo André falando sobre movimentos paralelos na região e encontrando 
a UME de São Caetano do Sul com sérios problemas pois a Presidente foi morar em Santo 
André. Estão promovendo a 7ª Feira do Livro. Estão promovendo ciclo de leitura Espírita 
destacando-se a presença do jovem nos movimentos de forma muito ativa, fazendo mais que 
o adulto e que a parte financeira não é tão difícil quanto a parte humana, e que está em contato 
com as UNIMEs de São Caetano do Sul e Santo André mensalmente. Wiselef Sacc Hetin, de São 
José do Rio Preto, falou que fazem reuniões trimestralmente, Encontros da Família Espírita 



 

 

abordando o relacionamento pais e filhos, Semana Espírita, Mês Espírita, Programa radiofônico 
com bom resultado através da Rádio Brasil Novo, com patrocínio de medicamentos e que estão 
adquirindo um terreno para sua sede com 900 m² e que foi construída uma Livraria no calçadão 
cujo preço de custo foi 700.000,00. Ricardo Fazanelli falou sobre o assunto exibindo fotografias 
que foram aceitas com alegria pelos presentes. Em seguida falou  (????) de São Paulo que disse 
ter o CRE Região São Paulo mantido atualmente 19 órgãos, 8 departamentos 189 sociedades 
unidas e que esses órgãos mantêm todas as promoções com Encontros, Seminários, Semanas, 
etc. Em nível de Departamentos todos os 3º sábados de cada mês, reuniões com excelente 
presença alcançando números excelentes. Tem em andamento o PGA (Plano Geral de 
Atividades) pela Assessoria e Planejamento do CRE, que tem como objetivo maior padronizar 
todas as atividades para melhor aproveitamento de recursos, materiais e humano e se possível 
unificar atividades. Há em andamento visando às regiões da Capital a implantação de 5 
Conselhos Zonais Doutrinários tendo já sido instalados 2: Zona Leste e Zona Norte, ainda sobre 
o Departamento de Orientação Doutrinária informa que o Departamento organizou um ciclo 
de 6 palestras públicas em 82, para público não espírita com finalidade de levar a mensagem 
espírita a todos, tem em pauta o seguinte temário: 1) Pintura Mediúnica 2) A família uma 
sociedade em mudança 3) Os direitos universais do homem 4) Experiências espíritas no campo 
da psiquiatria 5) Parapsicologia e espiritismo 6) a participação da mulher na sociedade. 
Acrescentou ainda que o CRE visitou todos os órgãos levando a mensagem de unificação e 
principalmente ouvindo todas elas em mesa redonda; tomando algumas medidas tais como 
socorrendo órgãos que necessitavam apoio rápido e estando fazendo avaliação sobre essas 
visitas. Na parte financeira destacou os recursos captados através do carnê Bradesco. Falou 
sobre a Rádio Boa Nova e o Seminário sobre Passe. Marcelino Fernandes Romeiro de Sorocaba 
falou que estão promovendo reuniões trimestrais e as visitas feitas a cidades como 
representante do CRE. Falou que as UNIMEs estão ativas, falou sobre diversas atividades como 
a COMELESP e que a parte financeira está muito boa para alojar as mocidades. Décio Antonio 
Zanfra, de Taubaté explicando que o CRE tem problema de elemento humano, e que a luta é 
grande. Falou de realização da Exposição Espírita com a presença de 3.000 pessoas. Após a 
palavra dos representantes do CRE, através de projeção de transparências, Paulo Roberto 
Pereira da Costa expôs o objetivo da reunião que era de ouvir sugestões para a realização das 
reuniões zonais. Foram apresentadas diversas sugestões: a) Viabilização de meios e recursos 
para tornar possível a ampla integração das atividades da Diretoria Executiva da USE com os 
CREs, visando plena dinamização desses órgãos; b) tomar conhecimento, examinar e deliberar 
sobre tema aprovada pelo CDE; c) tomar conhecimento e analisar assuntos de interesses das 
regiões integrantes do respectivo bloco; d) aprovar a realização de atividades que abranjam as 
regiões do respectivo bloco; e)Promover ampla pesquisa, através dos órgãos de unificação 
buscando conhecer as Mocidades do movimento espírita das respectivas regiões; f) Dinamizar 
a divulgação da USE e seus órgãos para amplo conhecimento público de seus objetivos e 
realizações; g) Providenciar para que as deliberações do CDE sejam cumpridas; h) Suprimir os 
dizeres da letra g); i) Promover a dinamização do movimento espírita nas regiões respectivas 
através de seminários de caráter doutrinário; j) reuniões em áreas específicas (Departamentais 
e cargos executivos) para aperfeiçoamento de diversos setores; k) objetivos gerais: 
dinamização do movimento espírita: objetivos específicos: a ser definido pelos respectivos 
blocos; l) supressão do item d. Todas essas sugestões serão encaminhadas para serem 
discutidas. As zonais se realizam conforme deliberação do CDE anualmente nos meses de 
fevereiro, maio, agosto e novembro. As reuniões zonais realizar-se-ão nas cidades escolhidas 
de comum acordo pelos integrantes dos CREs de cada bloco, em rodízio, em todas as cidades 
sedes de cada UDE/UME/UNIME. Participantes: Participam os membros efetivos 
representantes dos órgãos no CDE ou seus suplentes os membros das Comissões Executivas 



 

 

dos CREs dos blocos respectivos e os membros dos Departamentos bem como os da Diretoria 
Executiva presentes. Quem convoca: a convocação será feita pela Comissão Executiva do CRE 
que sediar a reunião, com ampla divulgação, ressaltando a importância da participação de 
todos e informando qual será a “Ordem do Dia”. Quem dirige: a reunião será dirigida pelo 
presidente do CRE da respectiva cidade onde se realiza a reunião, secretariada pelos 
secretários do mesmo CRE e assessorada pelos membros da Diretoria Executiva da USE 
presentes. Exercício de Voto: Exercerão o Direito de votar somente os representantes efetivos 
(um de cada órgão) ou um dos seus dois suplentes junto ao CDE. Relatórios padrão da reunião: 
será elaborado “Relatório-Padrão”, mediante a utilização de impresso próprio, lido e aprovado 
no final da reunião, fornecendo-se cópias para as Comissões Executivas de todos os órgãos da 
região respectiva. A Diretoria Executiva receberá a via original assinada pelos presentes e 
centralizará o arquivamento de todos os relatórios. Do citado impresso constarão a) Indicação 
do Bloco; b) Indicação do Bloco c) resoluções aprovadas. d) ocorrências que mereçam registro; 
e) local, data e hora da reunião seguinte; f) relação dos presentes constando o nome do órgão 
representado o nome do representante e, somente na via destinada à Diretoria Executiva da 
USE, a assinatura do representante; g) assinatura do Presidente e secretários. Antes do 
encerramento dos trabalhos foram entregues aos CREs uma pasta contendo todas as 
documentações da USE e também uma listagem contendo todas as sociedades unidas com 
seus endereços. O sr. Presidente agradeceu a presença de todos e com prece de Nestor João 
Masotti a reunião foi encerrada as 14,20 hs. Nada tendo mais a constar, eu José Coriolano de 
Castro, 2º Secretario da DE, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os 
presentes. 
 

São Paulo, 20 de fevereiro de 1983. 
 
Assinaturas 
 



























 

 

Ata de 21 de fevereiro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 1983, reuniu-se às 20,20 hs, em sua sede 
social na rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência 
de Antonio Schiliró. Waldemar Fabris leu a mensagem “De Animo Forte” e Antonio Schiliró fez 
a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente justificando suas 
ausências Marcos Miguel da Silva, Geraldo de Souza Spínola, Paulo Roberto Pereira da Costa e 
Helio da Silva Marques. Foi lida, posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior com 
a seguinte ressalva, digo, da ata de 10-1-83: onde se lê está em elaboração em convênio etc. 
leia-se elaboração do texto de convênio USE e Secretaria de Educação do Estado para levar a 
Doutrina Espírita à Escola Pública de acordo com a legislação vigente. EXPEDIENTE: Carta de 
Geraldo de Oliveira Garcia UDE 5ª Zona em 10-2-83 informando que imprimiu calendários 83 
e dá outras notícias; de Cicero Prado Distribuidora de Papéis Espíritas, de 12-1-83; informando 
seu novo nome DEZORRI Distribuidora de Papéis S/A; carta de Elaine Curti Ramazzini de 26-1-
83 dando suas notícias de visitas que fez a Centros Espíritas no Uruguai e Argentina; Jornal do 
Instituto Brasileiro de Difusão Espírita com mensagem que gostariam de firmar intercâmbio de 
unificação conosco; 15º CRE da 10ª Região de Assis: ref. programa Jornada Regional de 
Palestras Espíritas de 5-2-83 a 28/2/83; Boletim nº 2 Fev/83 CRE de Araçatuba; III Confr. de 
Espírita da Alta Noroeste de 12 a 14/2//83; Boletim Informativo de UNIME de Araçatuba nº 
137; Obras Sociais do C. E. Bezerra de Menezes de São Pedro de 13-1-83 solicitando o envio de 
uma cópia de Estatuto para Centro Espírita; de Favorino Luquini do C. E. Vicente de Paula em 
Cabrália Paulista de 3/2/83 Bauru agradecendo o envio do jornal Unificação no decorrer de 82; 
da FEESP de 10-1-83 informando a nova Diretoria; da CBS referenciando o lançamento do disco 
“Prece e Mensagens” com Chico Xavier anexando um disco; da Soc. Esp. da Terceira Revelação  
enviando relatório da Assembleia Geral de janeiro de 83; da UNIME de Ourinhos Boletim 
Informativo nº 8 Programa de um Seminário Intensivo de Terapias das Vidas em 24, 25, 
26/5/83; uma coleta de Preços do Clarim; carta de Maricélia Cristina Noberto, de 24-1-83 
solicitando seu afastamento do Departamento do Livro da USE; mensagem Divulgação Espírita 
de André Luiz; Programação da 17ª Zona Tatuapé “Comece pelo Começo” de 14 a 19/3/83 
convite I Semana Espírita Léon Denis; de Ema Isa, de 1-2-83; de Marta Machado de Belo 
Horizonte MG, com votos de felicidades Bodas de Ouro; Boletim Distr. Fraterno nº 1 de 12/82 
da Flan; da Pref. Municipal de São Bernardo em 21-1-83 ref. a cópia do decreto nº 7323 de 27-
1-83 que denomina uma via pública de José Herculano Pires; da Fed. Esp. do Estado da Bahia 
de 21-1-83 informando que essa Federação instalou no dia 16, em seu salão (nobre) de 
conferências a Comissão Estadual de Assuntos Federativos CE AF – Enviamos carta de 2-2-83 
externando nossa alegria; de Ribeirão Preto de 27-1-83 de Paulo Mirom Garcia; carta enviada 
à FEESP – de 2-2-83 pela eleição da nova Diretoria; de Bebedouro, 17-12-83 de Lauro Nemer – 
solicitando ajuda espiritual; da UNIME 8ª São João da Boa Vista – 15-1-83 ref. Balanço Geral 
encerrado em 31-12-82; ao Grupo de Caridade André Luiz – de São João da Boa Vista enviando 
cópia do relatório sobre as atividades desenvolvidas em 82: rec. disco “Marchas Mediúnicas” 
do C. E. Eurípedes Barsanulfo Cajuru – SP, por Manoel Correa Melo: programa 4ª UDE de março 
83; Boletim Informativo de UNIME Adamantina Ano II nº 1/Jan/83; Fed. Esp. do Est. Goiás, de 
3/-1-83 circular nº 3 ref. nova Diretoria e nossa carta enviada de 2-2-83 a esse respeito; carta 
de 20-1-83 de José Guilherme Azzi; de carta da Casa de Detenção solicitando obras espiritas; 
Boletim para assinatura do Boletim FLE; Carta de Cezar Ortiz e Alcione de Castro enviada de 
Jerusalém; UNIME de São João da Boa Vista livreto com endereços de sociedades unidas da 
região. Em seguida foi elaborada a ordem do dia da reunião do CDE DE 12 e 13/3/83. O 
Presidente solicitando aos Departamentos que entreguem as suas prioridades até 12-3-83. Os 



 

 

Departamentos devem entregar suas mensagens e notícias a serem inseridas no Boletim 
Informativo nº 2 da USE. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES: Informando que na edição de 
março do jornal Unificação sairão exemplos como deverão ser as publicidades; a USE esteve 
presente nas pessoas de Paulo Roberto Pereira da Costa por ocasião do lançamento do Selo, 
promoção feita pelos Correios, ref. ao Centenário do REFORMADOR; Eder Fávaro, pela 
Comissão encarregada de estudar (o problema) a questão Aliança entrega o trabalho elaborado 
pela Comissão ao Presidente da USE para encaminhamento ao CDE; SEDE PRÓPRIA: Clodoaldo 
Lima Leite informa que na reunião da Sede Própria foi decidido enviar cartas até 28-2-82 às 
UNIMEs, UMEs e aos CRES para que prestem contas da venda dos discos que serão cobrados 
por via bancária; com referência ao Show de Cláudia foi aprovado que a USE vai assumir o 
prejuízo no valor (de CR$) a ser apurado. Com ref. ao VII Congresso Estadual Espírita será feito 
um levantamento de dados com o objetivo de saber a finalidade do Congresso; ficou decidido 
que o evento de 17-4-83 ficará a cargo de uma equipe com Nestor João Masotti, Antonio 
Meneghetti, Luiz Alberto Zanardi Alfredo, Roberto Netto e Marília de Castro e o Festival 
Mediúnico com Clodoaldo Lima Leite. Finalmente no encerramento da reunião, o confrade 
Odair Cretella de Oliveira pediu licença para comunicar o sr. Presidente e demais membros da 
DE o fato de que, em grupo de companheiros espíritas e não espíritas, estão desenvolvendo 
um movimento no sentido de pleitear junto à classe política do Estado e da Prefeitura Municipal 
de São Paulo, a sua indicação para prover o cargo de Secretário da Família e do Bem Estar Social 
da Prefeitura Municipal de São Paulo. Neste sentido, várias lideranças espíritas foram 
contatadas conferindo apoio, entre elas, a Fed. Esp. do Estado de São Paulo, na pessoa do seu 
Presidente, a Casa Transitória de Fabiano de Cristo, na pessoa de seu Diretor de Área José 
Goncalves Pereira, Ney Prieto, Nancy Puhlmann, Di Girolamo e outros, sendo a intenção 
canalizar através do deputado federal Freitas Nobre essa disposição. No mesmo sentido Odair 
Cretella de Oliveira submete à consideração da DE da USE a possibilidade de participar desse 
movimento, o que posto em debate foi aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada 
aos 10 minutos do dia 22-2-83 e com prece de Odair Cretella de Oliveira. Nada mais tendo a 
constar eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os 
presentes. 
 

São Paulo, 21 de Fevereiro de 1983. 
 
 
Assinaturas 
 















 

 

Ata de 14 de março de 1983 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 14 de março de 1983, 
em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695, às 20 
horas e 15 minutos o sr. Antonio Schiliró dá por iniciada a 
reunião sendo justificada a ausência do 2º Secretário, José 
Coriolano de Castro, razão porque não haverá a leitura da ata da 
reunião anterior que ficará para a próxima reunião uma vez que 
o livro de atas encontra-se em poder do mesmo, na sequência o 
Secretário Geral apresenta o expediente que registra o 
recebimento das seguintes correspondências: de Elaine Curti 
Ramazzini informando que recebeu convite para colaborar em curso 
de Evangelização Infantil na Colômbia; da Associação Espírita 
Vinha de Jesus, de Mogi Guaçu, pedindo material de divulgação da 
doutrina; da 21ª UDE programa da I Semana do Livro Espírita nos 
dias 12-13/03; de Milton de Souza Fernandes, carta com comentário 
evangélico de Aylton Paiva, congratulando a USE pela atitude 
tomada em relação ao programa do Canal 11; da UNIME de Lins pelo 
mesmo motivo; de Elaine C. Ramazzini informando sobre 
participação em Curso para preparação de Evangelizadores em 
Cuiabá, Mato Grosso; da Rádio Rio de Janeiro pedindo colaboração 
da USE em virtude de dívidas contraídas na aquisição de 
equipamento, a DE solicitará o material e após distribuirá aos 
órgãos; da UNIME de Botucatu, solicitando endereços de C. E. do 
Estado, será informada que o CRE tem os endereços dos C.E. da 
região; Casa Espírita Cristã, solicitando endereços de C.E., não 
será fornecido, por decisão do CDE; da UNIME de Tupã, solicitando 
modelo de estatuto e outros documentos; do Solar Dr. Bezerra de 
Menezes, informando eleição de nova Diretoria; do CRE de 
Araçatuba, tecendo críticas a respeito da reunião da DE com os 
CREs; da Sociedade Esp. Beneficente Amantes da Pobreza, 
solicitando Pontes de Kardec; Fed. Esp. Amazonense, 
cumprimentando a DE pela eleição e pelos pontos básicos; de Celso 
A. Davoli B. Oliveira comunicando eleição de Diretoria do C. E. 
São Jorge; Boletins Informativos das seguintes UNIMEs: 
Adamantina, Araçatuba, Ourinhos; da UNIME de Santo André 
calendário de atividades para 1983; Geraldo lembra que o material 
para o boletim deve ser entregue 10 dias antes, pelo menos, e 
apenas um resumo; convite para a presença de Waldo Vieira no dia 
16 de abril às 14 horas na sede do Instituto Espírita de 
Educação; em seguida são feitas várias considerações sobre a 
reunião do CDE e a posição da DE na mesma. Sobre o Congresso 
Espírita a Comissão encarregada de coletar material informa 
sobre as dificuldades encontradas lendo relatório de suas 
reuniões e o que seria necessário, sentindo todos que embora o 
Congresso seja um objetivo da USE para que ele seja realizado é 
necessário uma aproximação com as outras federativas, mas que 
nos pontos básicos destaque que o mesmo deverá ser realizado 
oportunamente, devendo então o assunto voltar em outras 
reuniões, Odair Cretella de Oliveira agradece a colaboração da 
USE na cobertura que recebeu no sentido de ser indicado para a 



 

 

Secretaria do Bem Estar da Prefeitura, o mesmo deverá ser 
indicado para outro cargo, sem outro assunto foi a reunião 
encerrada às 23,50 horas, e para constar eu, 3º Secretário, 
lavrei a presente ata. 

 

São Paulo, 14 de março de 1983. 

 

Assinaturas 

 









 

 

Ata de 28 de março de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano 1983, reuniu-se em sua sede social, na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695 - Itaim Bibi, às 20,20 hs, a DE da USE sob a 
Presidência de Antonio Schiliró, que fez a prece inicial. Paulo Roberto Pereira da Costa leu a 
mensagem “Sem desfalecimentos“. Presentes os membros que assinaram o livro competente, 
justificando sua ausência Éder Favaro e Alfredo Roberto Netto. Foi lida posta em discussão e 
aprovada a ata do dia 21-2-83 com a seguinte ressalva: Paulo Roberto Pereira da Costa esteve 
representando a USE no lançamento do carimbo comemorativo pelo transcurso do centenário 
do Reformador. Expediente: do Grupo de Fraternidade Carmim Cinira de 1-83, informando a 
eleição da nova Diretoria em 26-2-83; Boletim Informativo no 23 e 24 do Lar da Família 
Universal; de Dilma Almira M. de Figueiredo — bibliotecária da MEAK do C. E. João Baptista, de 
Guararapes, pedindo orientação para formação de uma simples biblioteca; do CRE São Paulo 
enviando balancete de Tesouraria de fev/83; recebido o livro “Cristo espera por ti“, romance 
de Balzac, psicografado por Waldo Vieira, do Instituto de Difusão Espírita. Secretaria: não foram 
enviados até o presente desta, aos órgãos da USE, que não estiveram na última reunião do CDE, 
o trabalho deliberado pela Comissão constituída pelo CDE de 14/3/82 para análise de problema 
relativo com o movimento espírita estadual e que deverão ser enviados juntamente com o USE 
Informativo no 2. O referido trabalho, conforme lembrou o Presidente devem ser tomadas as 
devidas providências para a cobrança dos exemplares à razão de Cr$ 1.000,00 cada. Em 
seguida, Nestor João Masotti informa que foi feita uma revisão nos preços dos livros editados 
pela USE, passando ser o seguinte: Série Centro Espírita: Atividades Doutrinárias, Cr$ 1.000,00 
cada; Evangelização infantil, Cr$ 1.000,00 cada; Aulas para o Jardim, Cr$ 800,00; Organização 
e Administração de Centro Espírita, Cr$ 1.000,00; Séries outras: Encontro de Evangelização do 
Menor Carente, Cr$ 800,00; Serviço Assistencial Espírita, Cr$ 800,00; Encontro Estadual de 
Evangelizadores Espíritas, Cr$ 1.000,00; Curso Intensivo para Evangelização Infantil, Cr$ 800,00 
para quantidade acima de 10 exemplares desconto único de 30% e informando que Nazareno 
Torinho estava convidando os presentes para uma reunião na FEESP, na rua Japurá, com o 
médium de efeitos físicos Édson, de Recife, às 8 horas de sexta-feira; Nestor João Masotti 
esteve presente na Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo na ocasião de 
culto ecumênico, onde ele representou a Doutrina Espírita. Departamento Jurídico: Flavio 
Pereira do Valle com referência a nossos registros nos órgãos federal, estadual e municipal, 
declara que foram aceitos os relatórios, aguardando o balanço para encaminhamento. 
Departamento de Comunicações: Waldemar Fabris apresentou uma proposta de cartaz 
promoção das Campanhas Comece pelo Começo, Evangelho no Lar e Integração da Família com 
aprovação para fazer orçamento. Jornal Unificação: com referência à publicidade para 
publicidade que sairão no jornal, esta vai continuar e que os preços das publicidades são feitos 
de acordo com as pesquisas com jornais espíritas. Falou também da possibilidade dos primeiros 
contatos serem feitos através da Secretaria da USE e verificação da implicação tributária com 
referência ao INSS. Com referência ao evento de 17-4, infelizmente até aquela data não tinha 
certeza de cessão do Anhembi e já aventava a possibilidade do evento ser mesmo nas 
dependências do IEE, como alternativa com 1.500 lugares em 12 salas de 50. Com afirmação, 
então, seriam alugadas 1.200 cadeiras a cargo de Antonio Meneguetti e Paulo Roberto Pereira 
da Costa ficam de resolver o problema dos equipamentos. Assessoria de Organização e 
Planejamento: Paulo Roberto Pereira da Costa informa que até a presente data ainda não 
recebeu o material dos Departamentos concernentes às prioridades e que vai entrar em 
contato com os mesmos a fim de que entreguem seus relatórios o mais breve possível. Foi 
marcada uma reunião extraordinária para o dia 2-5-83 para tratar do trabalho feito com 



 

 

respeito à Aliança. A reunião foi encerrada às 23,40 com prece de Flávio Pereira da Costa. Para 
constar lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos presentes. 
 

São Paulo, 28 de março de 1983. 
 
Assinaturas 













 

 

Ata de 11 de abril de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de abril do ano de 1983, reuniu-se às 20,10 hs, em sua sede social na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Antonio 
Schiliró, Alfredo Roberto Neto leu a mensagem “Joio” e Flávio Pereira do Valle fez a prece 
inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo justificadas as ausências 
de Joaquim Soares, Éder Fávaro e Hélio da Silva Marques. Lida, posta em discussão foi aprovada 
a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva: a reunião extraordinária da DE no dia 2-5-83 
é para tratar do posicionamento da DE em relação ao CDE e conhecimento do trabalho da 
Comissão constituída em 14-3-82 com referência ao movimento da Aliança Espírita. 
Expediente: recebidos 2 volumes do livro “Mediunidade em ação”, de Rino Curti, tomo 3 
volume I; convite da FEESP para o lançamento do livro “Os carneiros de Panúrgio”, já realizado 
em 10-4-83 de autoria de Adolfo Bezerra de Menezes; da Assistência Social da Fraternidade 
Espírita de Expansão da Fé, convite para assistir ao filme “Joelma - 23º andar” em 21-4-83; do 
CRE 10ª Região ref. ao Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas a realizar-se em Assis, dia 29-5-
83, solicitando endereços dos CREs Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente; do C. E. 
Francisco de Assis Luz e Caridade, SP, enviando a nova diretoria eleita em 9-2-83; da 10ª Região 
Assis ref. Jornada Regional Espírita com início a 7-5-83 a 28-5-83 com encerramento em 29-5-
83; Núcleo Espírita de Artes Cênicas, SP, 28-3-83 cientificando a sua fundação em 3-4-83; 4º 
CRE Taubaté enviando o seu calendário de atividades em 83; C. E. Caridade e Fé - Jaboticabal 
em 21-3-83 remetendo Balancetes Financeiros e Patrimonial e relativos às atividades 
Assistenciais e Educacionais; Boletim Informativo da UNIME de Ilha solteira no 2; circular 
convite para posse da nova Diretoria da Casa de Bezerra de Menezes; do CRE de Araçatuba de 
6-4-83, informando suas atividades; Boletim Informativo no 10, de Ourinhos; Boletim 
Informativo no 139 de Araçatuba; convite da UNIME de Ourinhos para atividades espíritas de 
16, 17 e 30/4/83; Boletim Informativo FLE no 2; Mensário Boa Nova no 19 – março) do C. E. Boa 
Nova; do Departamento de Arte da UNIME de São Roque para inscrever-se no 7º Festival da 
Canção Espírita de São Roque a realizar-se no dia 15-5-83; Boletim Informativo do CRE de 
Araçatuba ref. meses de março/abril/83 — Programas do I Encontro de Dirigentes e 
Colaboradores Espíritas promovidos pela UNIME de Ilha solteira com referência à apresentação 
que fez o médium Edison na FEESP, a USE fez-se representar por Flávio Pereira do Valle. 
Departamento de Comunicação: Luiz Alberto Zanardi com referência ao evento do dia 17-4-83, 
comunicou que o Anhembi foi o local escolhido definitivamente para sua realização, alugado 
por Cr$ 200.000,00 e que esse custo é vantajoso em relação ao IEE e que seria rateado com 
algumas editoras que vão expor e vender seus livros. Pediu escusas por algumas decisões 
tomadas pela urgência do tempo e que se faziam necessárias tais como sua publicação no jornal 
Unificação, distribuição de cartazes, faixas, cartas que serão enviadas para as inicialmente 
patrocinadoras, especializadas, CREs e autoridades, etc. Com referência à apresentação de 
ambiente ficarão 4 pessoas nas mesas e na mesma linha ficarão as demais. Registra-se em ata 
os nossos agradecimentos à “Sharp“, nas pessoas do sr. Paulo Roberto Lara, gerente de 
Promoção e Propaganda, e o Diretor dr. Antônio Andrade pela colaboração que nos 
dispensaram. Foram analisados todos os meios de difundir esse evento tanto através de 
programa de rádios, de jornais. Com referência ao presidente da FEB, sr. Francisco Thiesen, 
que talvez, por motivos de saúde, não pudesse comparecer, como frisou Nestor João Masotti, 
ponderou-se que um representante da Diretoria da FEB tivesse presente e que o transmitisse 
a necessidade de sua presença nos órgãos do interior que já programou e divulgou a sua visita. 
O presidente Antonio Schiliró leu o esboço de uma mensagem para ser lida no início da 
festividade e pediu a Nestor João Masotti e Paulo Roberto Pereira da Costa para colaborar na 



 

 

leitura da mesma. Luiz Alberto Zanardi ainda falou que alguns detalhes que aparecerão de 
certo, serão discutidos na reunião da Comissão constituída para promoção desse evento. Com 
prece de Attílio Campanini a reunião foi encerrada às 23,45 e para constar lavrei a presente ata 
que será assinada por mim e pelos presentes. 
 
São Paulo, 11 de abril de 1983. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 25 de abril de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos 25 dias do mês de abril do ano de 1983, reuniu-se às 20,25 
hs, a DE da USE sob a Presidência de Antonio Schiliró, que 
iniciou os trabalhos após a leitura da mensagem e da prece 
inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente 
sendo justificadas as ausências de Alfredo Norberto Netto, 
Marília de Castro e Nestor João Masotti, Lida e posta em 
discussão, foi aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte 
ressalva: também colaborou na mensagem a ser lida pelo 
Presidente, nas festividades do dia 17/04 o companheiro Odair 
Cretella de Oliveira. Tesouraria: Helio da Silva Marques expôs 
à DE a situação da Diretoria em face de pagamentos de 
responsabilidade da DE. Expediente: recebido pelo evento do dia 
17/04: telegrama de Glenys Silvestre Laurenzo, assessor técnico 
do gabinete de audiências e representações agradecendo o convite 
recebido pelo Governador Franco Montoro; da Rádio Boa Nova de 
Guarulhos carta agradecendo e dizendo que difundiu o evento, 
solicitando publicação no jornal Unificação; da Federação 
Espírita Catarinense de 18-03-83, comunicando a eleição da 
Diretoria Executiva, dos Departamentos e Conselho Fiscal no dia 
19-2-83, período de fev/83 – fev/85; da União Espiritualista Luz 
e Verdade de 3/83 enviando conhecimento da Assembleia de 15/3 
que votou e elegeu o nova Diretoria para o quadriênio 1983/87; 
da 19ª UDE de 13/4/83 solicitando correção no cadastro de 
Sociedade Espírita Unida onde constou o C.E. Eurípedes 
Barsanulfo, corrige-se para Fraternidade Espírita Eurípedes 
Barsanulfo, Rua Desembargador Rocha Portela, 634, CEP 03567 - 
Artur Alvim; Boletim Informativo Esperança Sempre do GEPAC Rio 
de Janeiro fev/83/no 2; da Sociedade de Difusão e Educação 
Espírita “Alan Kardec” de São Joaquim da Barra - 16/4/83, 
solicitando apostilas diversas; da Federação Espírita Sergipana 
– Aracaju, de 18/4/83, anexando o seu plano de atividades para 
1983; de Walter Rodrigues Venâncio sobre utilização do artigo “O 
Espiritismo Iluminando Mentes”, na Penitenciária Feminina 
visitada em outubro de 82. A carta foi entregue ao Presidente 
para as devidas providências; de Pedro Annuncio Mantovaní do 
Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, de 8/4/83 
encaminhando o programa da XXII Semana Espírita da 6ª. Zona. 
Recebidos diversos livros: “Momentos de Sabedoria”, de Carlos 
Torres Pastorino; “Reflexões da Vida Maior”, de Rose dos Anjos; 
“Estamos no Além”, de Francisco Cândido Xavier. Convite da 
Diretoria do Seara Sanatório Espirita de Assistência e 
Recuperação de Americana, para inauguração de sede própria sito 
à Praça Allan Kardec, Jardim Brasil, dia 1/5/83; o opúsculo 
Presença Jan/Fev; Boletim Informativo da União Municipal de 
Bauru no 124, 4/83; da União Municipal Espírita de Botucatu 
enviando programa de atividades públicas do CRE 10ª Assis com 
referência ao Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas; recebido 
opúsculo da União Intermunicipal Espírita de Tupã no 23 e no 22; 
da União Intermunicipal Espírita de Bauru, de 21/3/83 com 
referência ao Encontro de Dirigentes Espíritas; Programa da XXII 



 

 

Semana Espírita de 11 a 16/4/83 programada pela 6ª UDE; da UNIME 
de Marília programação de abril 83; recebido balancete da. 
Tesouraria do CRE Bauru xerox da mensagem Unificação. Em seguida 
Antonio Schiliró fez um relato das reuniões programadas em Bauru 
e Araçatuba e que teriam a presença do Presidente da FEB 
Francisco Thiesen, o qual a seu pedido foi representado por 
Nestor João Masotti. Departamento Jurídico: Flávio Pereira da 
Costa (??)(do Valle) aguardando a publicação do Balanço a fim de 
dar continuidade ao processo da inscrição da USE na área estadual 
e municipal. Departamento de Comunicação: Luiz Alberto Zanardi 
agradecendo a presença de Diretores que colaboraram na reunião 
do Anhembi no dia 17 para um clima de harmonia e prometeu fazer 
uma minuta do evento. Sede Própria: Clodoaldo Lima Leite 
comunicou que na última reunião da Comissão datada de 7/4/83 foi 
definida a necessidade de se fazer 1.200 cartazes para ser 
entregue por ocasião da Zonal; será feita uma festividade no dia 
5/6 com lucro revertido em benefício da sede própria. Em virtude 
da exiguidade de tempo, tais como, definição de local para venda 
de ingressos, ponderou-se que a Comissão deve analisar a 
realização desta festividade a partir do dia 7 de agosto de 1983. 
Clodoaldo Lima Leite informa que por ocasião do evento do dia 
17/4 foram vendidos discos “Compositores do Além”, na 
importância de Cr$ 64.500,00. A reunião foi encerrada às 23,30 
com prece de Flávio Pereira do Valle. Para constar lavrei a 
presente ata que será assinada por mim e pelos presentes. 
 

São Paulo em 5/04/1983. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 02 de maio de 1983 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos dois dias do mês de maio do ano de 1.983, reuniu-se às 20,15hrs, em caráter 
extraordinário, a DE da USE sob a Presidência de Antonio Schiliró. Presentes os membros que 
assinaram o livro competente sendo justificadas as ausências de Ilízia Moreira e Waldemar 
Fabris. Lida, posta em discussão, foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: - Carta da 
FEB de 23-2-83 agradecendo a participação de Elaine Curti Ramazzini no curso promovido pela 
FEB e Fed. Esp. de Mato Grosso na semana de 19 a 26/5/83; - carta de Hélio da Silva Marques 
de 2/8 justificando sua ausência na reunião; - do Primeiro Congresso Espiritista Colombiano de 
30, 31 de março de 83 até 1, 2/4/83 referente â organização do Congresso; - de Lucia Amaral 
Kfouri solicitando a publicação do artigo “Valdo Vieira e os Jornalistas de São Paulo”; - rec. O 
Correio Espírita órgão religioso e doutrinário do C. E. José Batista o opúsculo “O Espiritismo” 
dirigido por José Maria Brooklin; - do C. E. Esperança e Caridade, solicitando donativo para 
assistência social; - de Izaías Claro de Oswaldo Cruz, solicitando nomes e endereços completos 
de 50 sociedades espíritas; - da UNIME de Franca 5/03 – Convite para o 1º Encontro Zonal 
jurisdição Bloco c; - relatório de atividade do C. E. Allan Kardec de Marília – SP; - convite para 
reunião comemorativa do cinquentenário do C. E. Dias da Cruz; - Clube Filatelia de Jaú, de 17-
4-83 de João Gonçalves sobre espiritismo na Filatelia; - telegrama do Prefeito Altino Lima 
agradecendo o convite para o evento de 17-4-83; - da UNIME de Casa Branca, carta de 26-4-
83, Maria Priscila Pereira da Silva Basile solicitando demissão; - Boletim Informativo nº 25 do 
Lar da Família Universal; - da Fed. Esp. de Alagoas de 25-4-83 comunicando a posse da nova 
Diretoria realizada pela Assembleia Geral do seu Conselho Federativo em 16/5/83; - do Grupo 
Espírita Aprendizes do Evangelho-Piracicaba sobre relatório CDE-USE com ref. Aliança Espírita; 
- Grupo Espírita André Luiz 21-4-81, Rio de Janeiro solicitando endereços de centros e dá outras 
informações; - do C. E. Obreiros da Eternidade de 30-3-83 – Tremembé – comunicando a 
eleição da nova Diretoria em 22-12-82; - da Soc. Espírita Em Busca da Verdade de 20-4-83, 
Novo Hamburgo, acusando o recebimento da apostila Organização Administrativa do Centro 
Espírita; - da CAPEMI – Editora Gráfica Ltda. – Tabela de preços. Em seguida o Presidente 
Antonio Schiliró falou da finalidade da reunião constituída de 2 itens: posicionamento da USE 
em relação ao CDE e análise do estudo realizado pela comissão designada pelo CDE da USE 
sobre movimentos paralelos. Foi dada a palavra aos Diretores presentes referente ao 1º item. 
O relacionamento DE e CDE foi analisado com bastante profundidade e várias manifestações 
foram ouvidas sendo registradas as seguintes propostas: 1) Preparar uma comissão ou 
qualquer outro caminho que promova a consciência do papel de cada representante em sua 
sub-região, região e CDE, para que o mesmo seja de fato o que por direito lhe é dado. 2) 
Preocupar-se na formação de novos elementos para que haja sempre continuidade e nunca 
retorno aos princípios onde tudo que fez é anulado e o tempo desprezado. 3) Disciplina horário. 
4) Participação dos elementos da Diretoria com voz. 5) Manter as atuais características do 
Conselho. 6) Maior participação dos Diretores no CDE. (( 7) Disciplina do horário. 8) Participação 
de elementos da DE com manifestação desde que não contrariasse a opinião da DE. 9) 
Manutenção da atual situação do CDE. 10) Maior soltura dos elementos da DE que não 
estiverem ocupando lugares na mesa )).7) Que após as 1 as Zonais a DE leve ao CDE sobre o 
reestudo desses encontros com os elementos que tiverem melhores condições de esclarecer. 
Como o 1ª item da reunião não foi totalmente esgotado na sua análise e poderá surgir outras 
propostas, continuará na próxima reunião com a análise também do 2º item. A reunião foi 
encerrada às 23,30 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, 2 de maio de 1.983. 

 
Assinaturas 











 

 

Ata de 09 de maio de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 9 de maio de 1983, em sua sede social à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, às 20 horas e 15 minutos, o sr. Presidente dá por 
iniciada a reunião pedindo a companheira Ilízia Moreira a leitura da mensagem preparatória 
sendo que na sequência  após a prece é iniciada a reunião justificando a ausência dos Diretores 
José Coriolano de Castro e Helio da Silva Marques, sendo que a ata da reunião anterior será 
lida na próxima reunião, em seguida o sr. Presidente comunica a todos a visita de Diretores do 
CRE São Paulo e de outras colaboradores, que trarão uma proposta à DE da USE sendo que o 
companheiro Carlos da Costa Cirne presidente do CRE usará da palavra em nome de todos, 
Carlos Cirne faz um pequeno histórico que a Comissão da Sede Própria já realizou desde 1977, 
falando sobre o que o CRE deseja realizar ou seja o lançamento da Campanha Cestão da Mesa 
Farta, e pede o comprometimento da DE na aquisição de um terreno, ou no início da 
construção caso até o final desta campanha a USE consiga um terreno da prefeitura, desde que 
o resultado da campanha atinja um mínimo de Cr$ 15.000.000,00 (15 milhões de cruzeiros), 
falando pela Comissão da Sede Própria Clodoaldo de Lima leite ressalta a oportunidade da 
Campanha e da colaboração que diversos órgãos da Capital já se comprometeram, Antonio 
Menegueti lembra sobre o problema dos rifas, detalhe também destacado por Paulo Roberto 
Pereira da Costa, justificando Carlos Cirne que embora a campanha seja para a USE o seu nome 
não deverá constar dos talões, o sr. Presidente tece mais alguns comentários sobre esta 
Campanha e coloca em votação o seguinte: que o resultado do Cestão, mais o saldo existente 
e a venda dos terrenos da USE, seja usado na aquisição de um imóvel para a sede da USE, tendo 
sido aprovado por unanimidade, após a retirada da comissão do CRE, a reunião teve 
prosseguimento com apresentação do Expediente pelo Secretário Geral, que registra o 
seguinte: do Instituto de Cultura Espírita da Bahia, convite para sua instalação; mensagem 
sobre o dia das Mães da Divulgação Espírita Cristã de Uberaba; do Instituto Espírita Obreiros 
do Bem, de Osasco, comunicando eleição de Diretoria; da Rádio Jornal “A Crítica” de Manaus, 
solicitando informações; da Unime de Araçatuba, Boletim Informativo e recorte do jornal “A 
Boa Nova“ daquela cidade; do C. E. Paulo de Tarso, pedindo cartazes da Campanha Comece 
pelo Começo; do C. E. Paz e Felicidade comunicando a realização da I Feira do Livro de 
Valparaíso; de Lucélia, circular comunicando a realização do Curso de Evangelizadores na 
região. Na sequência é elaborada a ordem do dia da reunião do CDE dos dias 11-12/ junho de 
1983, é lembrado que o USE Informativo no 3 precisa das informações até o dia 23 de maio, 
impreterivelmente, com exceção do Departamento de Mocidade que poderá entregá-lo no dia 
31 de maio, quanto aos Encontros Zonas fica definido que os Diretores que forem participar 
não devem ter interferência no encaminhamento deixando para a Comissão Coordenadora, e 
quanto à posição da DE em relação ao CDE, após várias manifestações é definido que as 
propostas 1 e 2 deverão ser estudados na próxima reunião, sendo que a DE deverá observar o 
problema do tempo, sendo que os Diretores deverão manifestar sempre que julgarem 
necessário para o melhor encaminhamento das questões, desde que suas sugestões não 
entrem em conflito com posições anteriormente tomada pela DE em suas reuniões, deverá 
ainda ser distribuído no início da reunião o regimento interno do CDE, ficando definido ainda 
que deverão fazer parte da mesa os seguintes Diretores: Presidente, 1º Vice-Presidente, 
Secretário Geral, 1º e 2º Secretários, sendo que os demais Diretores e Diretores de 
Departamentos e Assessores deverão estar presentes participando da reunião junto com os 
Conselheiros, em seguida é dada a palavra aos Departamentos que informam o seguinte: 
Educação Espírita, sua Diretora informa que entregará trabalho ao DOD; Evangelização Infantil, 
sua Diretora informa que esteve em Ourinhos dias 16-17 de abril p. passado, em maio reunião 



 

 

geral do Departamento dia 14 na sede da USE, foi formada equipe para tratar da pré-mocidade, 
no mês de junho reunião em São Bernardo a pedido do sr. Aluísio Palhares, no mês de junho 
no dia 11 trabalho no CRE de Taubaté preparando Evangelizadores e dias 18-19 em Santo André 
Encontro preparatório de Evangelizadores para menores carentes; Mocidade, no próximo fim 
de semana Curso para dirigentes de mocidades para o CRE-São Paulo, em junho em Santo 
André, no dia 29/5 reunião geral em Campinas, mais informações prestadas pelo seu Diretor; 
Orientação Doutrinária, seu Diretor informa que está desenvolvendo trabalho sobre os 
programas do Estado para entregar aos C.E., a reunião geral deverá ser marcada 
oportunamente; Serviço Assistencial, informações pelo seu Diretor que será realizado Encontro 
dias 28-29 próximos em Santo André, deverá enviar aos órgãos do interior que mantêm 
trabalhos de assistência aos estabelecimentos penais trabalho já realizado, deverá realizar 
reunião dia 11 de maio, quando deverá estar presente o Diretor do Departamento do CRE São 
Paulo; Assessoria: o Assessor lembra que os Departamentos deveriam ter passado as 
prioridades à Assessoria para que a mesma pudesse organizar o programa da DE, é ainda 
lembrado da necessidade de se participar das reuniões de áreas para tomar conhecimento do 
trabalho de outros Departamentos, Paulo Roberto fala das dificuldades do jornal, uma vez que 
ainda não conseguiu nenhum patrocínio, ficando decidido que sempre que necessário o jornal 
será abrangente a dois meses, é aprovada uma proposta de Marília de Castro para que cada 
Diretor contate cinco pessoas para propaganda no jornal, Paulo Roberto fala sobre o problema 
da Aliança que o Correio Fraterno já publicou algo a respeito e que a USE deverá tomar uma 
posição, o sr. Presidente conta que o companheiro João Baptista Laurito, Presidente da FEESP, 
já tomou conhecimento deste trabalho achando muito bom, este assunto deverá ser analisado 
na próxima reunião da DE, Paulo Roberto fala ainda sobre o médium Édson Queiroz, e que o 
jornal Unificação não deverá tomar, por enquanto, nenhuma posição. Sem outro assunto foi a 
reunião encerrada destacando que na próxima reunião dia 23 de maio deverão estar presentes 
todos os Diretores de Departamentos, e para constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo 9 de maio de 1983. 
 
Assinaturas 













 

 

Ata de 23 de maio de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de maio de 1983, às 20,20 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. Presentes os membros que assinaram o livro competente, justificando sua 
ausência Alfredo Roberto Netto. Lida e posta em discussão foi assinada a ata da reunião 
anterior. Expediente: rec. da Fed. Espírita da Bahia datado de 9-5-83, relatório de suas 
atividades relativo ano de 1982; da Fed. Esp. Est. São Paulo, de 1/5/83 convite para um 
Seminário sobre a pluralidade dos mundos habitados; da Fed. Esp. R. G. do Norte de 10/5/83 
informando a eleição de nova Diretoria realizada em 30/3/83; do CRE de Campinas, de 8/5 
enviando programa do I Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas no dia 22/5/83; da UNIME de 
Araçatuba em 16/5/83 com parecer desta UNIME sobre o estudo realizado pela Comissão 
designada pelo CDE da USE sobre movimentos paralelos; do Ministério Público do Estado de 
São Paulo solicitando o envio de nomes de 100 Centros Espíritas que integram a USE, assinado 
por Izaías Claro – Promotor na Comarca de Oswaldo Cruz; da UNIME de São João da Barra de 
12-5-83 alteração de seu endereço para a rua Manuel Danezio 557, Santo Aleixo – S.J. da Barra; 
envio de lista de preços pela livraria da FEESP; Boletim Informativo da UNIME de ADAMANTINA 
nº 5; do C. E. Emmanuel de Votuporanga, de 10/5/83 para o Departamento de Evangelização 
Infantil, carta às Comissões Diretoras das Assessorias Seccionais DMs/CREs ref. Reunião geral 
do DM/USE; convite do Núcleo Espírita “Segue a Jesus” para a palestra do Divaldo Pereira 
Franco, sendo o nosso representante Carlos da Costa Cirne; Programa do Curso Dinâmico de 
Espiritismo pela União Municipal Esp. de Bauru; VII COEM – programa da 5ª fase pelo C. E. Luz 
e Fraternidade de Araçatuba; pedido de Marlene Rossi Severino Nobre para apresentação da 
peça “ Vida Além da Vida” de Augusto Cesar Vanucci com patrocínio da Folha Espírita; Foi 
aprovada a colaboração da USE nos seguintes itens: a) Instalação de Banco de Livros; b) 
Distribuição de material de divulgação da USE inclusive o jornal “UNIFICAÇÃO”; Essa peça será 
encenada no Anhembi no mês de julho com a palestra de Divaldo Pereira Franco com convites 
estendidos a outras sociedades espíritas e não acarretará nenhum ônus para a USE. (carta) 
Paulo Roberto Pereira do Valle (???) informando que vai ausentar-se das reuniões por motivos 
de viagem retornando no dia 4/7/83; carta da FEESP DE 19/5/83 enviando o parecer de sua DE 
(da FEESP) que estudou e analisou o trabalho da USE sobre movimento paralelos; também a 
esse respeito a UNIME de Araçatuba, em carta de 16/5/83 deu seu parecer; Em seguida o 
presidente Antonio Schiliró informou que seria analisado por parte dos Diretores presentes. 
Estudo realizado pela Comissão designada pela CDE da USE sobre movimentos paralelos. Foram 
ouvidos diversos pronunciamentos como a necessidade de se fazer esclarecimentos a respeito 
da doutrina espírita, difundindo-a pelos veículos de comunicação estadual numa jornada de 
esclarecimento e conscientização os companheiros que estão na Aliança sobre a doutrina pois 
é notório a divergência entre ela e as normas kardequianas; orientar os CEs  sobre o perigo de 
movimentos paralelos e orientar os jovens que recebem maior influência; fortalecer no 
esclarecimento num trabalho mais efetivo nos CEs onde são possíveis essas infiltrações, o 
estudo da doutrina, que o CDE tome conhecimento do assunto que o trabalho mais melhorado 
fique como orientação da própria USE e incrementar o estudo de Kardec; divulgação do 
trabalho em seus temas principais; que o trabalho deve ser encaminhado ao CDE e contribuir 
a DE com os esclarecimentos que se fizerem necessários. O estudo foi considerado muito bom 
por todos os presentes. Nada mais tendo a constar o sr. Presidente encerrou os trabalhos a 1 
hora do dia 24-5-83 com a prece de Odair Cretella de Oliveira. Eu, 2ª Secretário, lavrei a 
presente ata que será assinada por todos os presentes. 
 



 

 

São Paulo, 23 de maio de 1983. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 13 de junho de 1983 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos treze dias do mês de junho do ano de 1983, reuniu-se às 20,20 
hs, em sua sede social na rua Leopoldo Couto de Magalhães, 695, 
Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Antonio Schiliró. 
Helio Marques da Silva leu a mensagem “Armai-vos” e Marcos Miguel 
da Silva fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram 
o livro competente sendo justificada a ausência de Paulo Roberto 
Pereira da Costa. Foi lida, posta em discussão e aprovada a ata 
da reunião anterior com a seguinte ressalva: onde se lê: Paulo 
Roberto Pereira do Valle informando que vai ausentar-se das 
reuniões por motivo de viagem, leia-se “Paulo Roberto Pereira da 
Costa”. Expediente: Recebido Boletim da FLE – São Carlos de 18-
5-83 sobre o II Encontro de Organizadores de Feira do Livro 
Espírita; da UNIME de Santo André de 7-5-83 convite para a 
reunião dos Dirigentes Espíritas de Santo André no dia 19-6-83; 
do C. E. Amor e Caridade, Bauru, relatório da Diretoria exercício 
de 82; da UNIME São João da Boa Vista de 26-5-83, referente 
notícias da UNIME; carta de Elaine Curti Ramazzini informando 
que foi convidada pela FEB (Departamento de Infância e Juventude) 
para participar como expositora de Doutrina Espírita, 
psicologia, etc. no Curso de Preparação de Evangelizadores a ser 
realizado em Buenos Aires nos dias 17 a 20/6/83; Boletim 
Informativo do Instituto Beneficente “Nosso Lar”; da UNIME de 
São Roque enviando ata da 10ª reunião ordinária da UNIME São 
Roque em 7/11/82; do C. E. Oswaldo Ferreira – Santo André, de 
20-5-83, convidando para participar dos 35 anos de fundação do 
C. E. no dia 8/6/83; de Regina Maria Conceição solicitando a 
folhinha Bom dia Vida, como integrante do Asilo Espi1rita de 
Cachoeira Paulista; a FEESP convidando para comparecer aos 
domingos do mês de junho para ouvir as palestras em homenagem ao 
astrônomo francês Camilo Flamarion; lançamento pela Editora e 
Gráfica ABC do Interior (pelo lançamento) do livro “Caminho de 
Luz”; da UNIME de Botucatu com programa de estudos espíritas no 
1º semestre de 83; do C. E. 24 de Junho – Nova Gramado, de 15-
5-83 solicitando enviar o livro “Organização Administrativa do 
Centro Espírita”; Boletim Informativo de Ilha Solteira no 3; CRE 
Região Presidente Prudente programa da Jornada Regional Espírita 
de 21/5 a 29/5/83; da UNIME de Assis – Clube do Livro Espírita 
Boletim Informativo de no 3, promoção da II Feira do Livro 
Espi1rita de 1 a 3/7/83 UNIME de Assis; Boletim FLE sobre o II 
Encontro de Organizadores da Feira do Livro Espírita; da FEB de 
16-5-83 referente reuniões ordinária e extraordinária do CFN 
1983 nos dias 25 a 27/11/83 em Brasília; do C. E. Jesus de Nazaré 
de Nelson Ferreira de Araújo, de 1-6-83 – Colina solicitando 
remessa de 7 exemplares da apostila “Mediunidade” pelo 
Departamento de Doutrina; Boletim Informativo da UNIME de 
Araçatuba no 142; do C. E. Nosso Lar – Casas André Luiz de 27-
5-83, solicitando publicação de um texto anexo; do 25º CRE região 
Santo Anastácio de 15-5-83, material para publicação alusiva à 
Feira do Livro Espírita nos dias 6 a 10/6/83; do IEE de 8/6/83 



 

 

solicitando cuidado, quando do término das reuniões da DE, o 
apagamento das luzes das salas ocupadas; mensário do C. E. Boa 
Nova no 21; da União Regional Espírita – 2ª Região, Ponta Grossa, 
de 3-6-83 solicitando a cessão do folheto “Evangelho no Lar”; 
Boletim Informativo da UNIME de Bauru no 126; o Jornal Mundo 
Espírita, de Curitiba no 1187; da Federação Espírita da Bahia 
sobre o Curso de Conscientização Mediúnica no dia 29/5/83; 
Boletim Informativo no 26, do Lar da Família Universal; convite 
da IAM – Instituto Assistencial Meimei para inauguração do I 
Módulo – sede do IME em 12/6/83; Boletim da FLE no 2; do IEE, de 
18-5-83 programa da Semana de Estudos sobre Educação Espírita de 
6 a 11/6/83; Mensagem de Divaldo Pereira Franco de 17-5-82; Em 
seguida o sr. Presidente deu a palavra aos Diretores presentes 
para que se pronunciasse a respeito da reunião do CDE dos dias 
11 e 12/6/83 estando todos de acordo que a reunião foi muito 
boa, houve muita produtividade, destacando que o assunto 
doutrinário traz muita atenção. Foi uma excelente reunião isso 
devido também à obediência ao regimento interno. Nada mais tendo 
a constar, eu, José Coriolano de Castro, 2º Secretário, lavrei 
a presente ata que será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, 13 de junho de 1983. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata de 27 de junho de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de junho de 1983, às 20:20 horas, reuniu-se em sua sede social à 
rua Leopoldo Couto de Magalhães, 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, Antonio Menegheti e Geraldo de Souza Spínola. Lida e  posta 
em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: recebido da UNIME São 
Vicente, de 3-6-83, referente à reunião extraordinária da DE da UNIMESV do dia 28/5/83, ficou 
deliberado o afastamento do irmão José Alberto Fernandes por divergências de opinião do 
cargo da representante da UNIMESV junto à USE ficando em seu lugar o irmão Arquimino José 
Pereira dos Santo; Mensário Boa Nova, no 22; Convite do C. E. Allan Kardec de Lucélia para a 
conferência de Divaldo Pereira Franco no dia 26-6-83; composição da DE e Conselho 
Deliberativo do Núcleo de Estudo Espírita Anália Franco NEEAP no dia 29-5-83 adeso à 20ª UDE 
Itaquera Guaianazes; do 25º CRE Santo Anastácio de 21-6-83 enviando Boletim Informativo no 
4; convite da Associação Lar Allan Kardec para inauguração do Lar dos Velhinhos de Paulo de 
Faria no dia 26/6/83; da FEB de 13/6/83 referente à doação do Reformador e de Livros; Com. 
e Distr. Art-Cart Lda enviando em esquema de vendas; do VIII Congresso Internacional da 
Associação Transpessoal Internacional – programa da Stella Barros Turismo; carta de 18-06-83 
de Amancio Prestupa enviando formulário cadastral de Sociedade Espírita não integrada no 
quadro de sociedade unidas; Boletim Informativo de Adamantina de nº 6 de 6/83;  artigo “Curas 
Espirituais” inserido no Jornal de Botucatu de 11-6-83; da Instituição Beneficente “Nosso Lar”, 
de 23/5/83 anexando notícias e pedindo publicação; do 10º CRE programa referente Jornada 
de Palestras de 6/8 a 20/8/83; da UNIMEA de Araraquara de 16-6-83 anexando parecer do 
Conselho Deliberativo sobre o estudo realizado pela Comissão designada pelo CDE da USE 
sobre movimento paralelo; da Fed. Esp. Est. de Goiás, de 5/83 enviando plano de atividades 
elaborado pela F.E.E. de Goiás para o exercício de 1983; do Departamento de Evangelização da 
UNIME Adamantina referente I Curso Intensivo para Evangelizadores Espíritas realizado nos 
dias 2, 3, 4, 5, 6/83 em Lucélia; sobre o Fenômeno Dr. Fritz, Eder Fávaro leu em artigo que saiu 
no jornal sobre assunto de Alfredo Roberto Netto leu artigo de sua autoria que vai publicar no 
jornal “Espiritismo e Unificação”; Departamento de Artes: Marília de Castro dando informações 
sobre a realização do 2º Festival da Arte, com possibilidades para o dia 2-10-83 e que o 
Departamento está se reunindo nos 3ºs sábados de cada mês, só com artistas; sr. Presidente 
informando que esteve em contato com o Vice Presidente da FEB sobre a realização da IV Zonal 
em São Paulo no dia 30-9-83; Departamento Jurídico: Flávio Pereira do Valle dando 
informações sobre o registro da USE na área municipal e Estadual. Sede Própria: Clodoaldo 
Leite Lima informando que estão sendo distribuídos os carnês da Sede Própria tanto na Capital 
como no Interior. Com prece de Flávio Pereira do Valle, a reunião foi encerrada às 22,45 e eu, 
José Coriolano de Castro, 2º Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por todos os 
presentes. 
 

São Paulo, 27 de junho de 1983. 
 
Em tempo: em vez de Clodoaldo Leite Lima, leia-se Clodoaldo Lima Leite. 
 

São Paulo, 27 de junho de 1983. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata de 11 de julho de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de julho do ano de 1983, reuniu-se, às 20,15 hs, em sua sede social na 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Antonio Schiliró. Paulo Roberto Pereira da Costa leu e comentou a mensagem “Afirmação e 
ação”. Presentes os membros que assinaram o livro competente, sendo justificadas as 
ausências de Alfredo Roberto Netto e Odair Cretella de Oliveira. Lida e posta em discussão foi 
aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: recebido do CRE São Paulo ordem do dia da 
reunião do Conselho Deliberativo do CRE Região São Paulo, relatório dos Departamentos e 
informativo sobre o evento denominado “Encontro Espírita pela Paz“; do C. E. André Luiz, Luiz 
Antonio, SP, de 1-7-83, solicitando relação de centros espíritas; balancete da tesouraria do CRE 
Região São Paulo de 31-5-83; da ABRAJEE de 7-7-83, convite para comemorar o dia da imprensa 
espírita Brasileira no dia 26-7-83. Representará a USE nesse evento, Paulo Roberto Pereira da 
Costa; do C . E. Casa do Evangelho — Conceição de Jacuípe — de 29-6-83, dando ciência de sua 
fundação; da FEB - Departamento Editorial com listas de preço; da Comissão pró sede própria 
dando informações sobre a campanha do Cestão em diversas cidades do interior; de Luiz 
Cândido Santos — SP de 23-6- 83 solicitando endereço do C. E. Anésio Siqueira; do Grupo 
Espírita Paulo e Estevão, Itaquera, dando ciência de sua fundação em 3-7-83 com a presença 
do nosso representante Antonio Meneghetti; recebido o livro “antenas de luz”; o opúsculo 
“Espiritismo dirigido”, por José Marin, Brooklyn USA; foi publicado no Diário do Município de 
São Paulo, de 7-7-83, o decreto 18.872, de 6-7-83 onde é declarada a USE como entidade de 
utilidade pública. Com referência ao Encontro Espírita pela Paz, promoção do Jornal Espírita, a 
USE se fez representar pelo seu Vice-Presidente, Nestor João Masotti; Departamento de 
Evangelização Infantil: Carolina Flor de Luz Matos informando o Encontro Estadual de 
Evangelizadores nos dias 3 e 4/9/83 e está enviando circular informativo sobre esse Encontro; 
realização de um Curso para Evangelizadores em Jundiaí, dia 10/7/83; Encontro de 
Evangelizadores em 16 e 17/7/83; Curso de Evangelizadores em Bauru, em 13 e 14/8/83, o 
Encontro de Evangelizadores, em 16 e 17/7/83 será realizado em Votuporanga — SP, e dá 
outras informações; Departamento de Educação Espírita: Ilízia Moreira informando que esse 
Departamento tem como prioridade assinatura do convênio USE e Secretaria de Educação do 
Estado; Encontro do Seminário de Educação — promoção USE-Rio; Encontro Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação Espírita em Curitiba — PR, no período de 29, 30, 31/10 e 1 e 
2/11/83, e pelo Departamento de Serviço Assistencial Espírita: informa sobre o 12º Encontro e 
os que vão ser realizados em 8/83 - Guaratinguetá e 9/83 - Fernandópolis. Com prece de Ilízia 
Moreira a reunião foi encerrada às 22,50, e eu, José Coriolano de Castro, 2º  Secretário, lavrei 
a presente ata que será assinada por todos os presentes. 
 

São Paulo, 11 de julho de 1983. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 25 de julho de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 25 de julho de 1983, em sua sede social à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, às 20,20 hs, o sr. Antonio Schiliró deu por iniciada a 
reunião após a leitura de mensagem “Herdeiros“, havendo a justificativa da ausência dos 
companheiros José Coriolano de Castro, Hélio da Silva Marques, Attílio Campanini, Marília de 
Castro e Clodoaldo de Lima Leite, sendo que a ata da reunião anterior será lida na próxima 
reunião, passando ao expediente registra-se o recebimento da seguinte correspondência; do 
CRE de Santos convite programa para o 2º Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas a ser realizado 
no dia 21 de agosto em Santos, da Fundação de Educação e Cultura Espírita “Paraná — Santa 
Catarina” convite para o Encontro Nacional para o Desenvolvimento da Educação, em Curitiba, 
de 29 de outubro a 2 de novembro de 1983, da Editora ABC propaganda de livros, da UNIMESA 
dando informações sobre o órgão, destacando o desligamento de sociedades, da UNIME de 
São João da Boa Vista, devolvendo cadastro de moradores em branco, da UNIME de Jaboticabal 
solicitando o livro Organização Administrativa do Centro Espírita, da companheira Elaine Curti 
Ramazzini relatório de suas atividades na área da Educação, do Instituto Espírita de Educação, 
solicitando cuidado com a pintura do prédio, de Regina Maria Conceição agradecendo o envio 
de Folhinha, de Laerte José Mongolini, solicitando o folheto sobre o Evangelho no Lar, do C. E. 
André Luiz, de Assis, informando eleição da nova diretoria, da UNIME de São Vicente 
informando seu desligamento do CRE de Santos, do CRE de Presidente Prudente, programa de 
palestra no mês de agosto na região, da primeira EXPOFLEPI, divulgando promoção da Família 
Pirajuiense, da Associação Médico-Espírita de São Paulo, declaração do médium Dr. Edson C. 
Queiroz, da UNIME de Adamantina, Boletim Informativo, da UNIME de Araçatuba, informações 
sobre a visita do Divaldo na cidade, folheto da Boa Nova de Catanduva, da UNIME de Araçatuba, 
boletim informativo, de Eduardo de Arruda Simões, de Campinas, artigo sobre o Dr. Edson 
Queiroz, do CRE de Ribeirão Preto, programa sobre o 2º Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas 
do Bloco Nordeste a ser realizado dia 21 de agosto em Ribeirão Preto, da UNIME de Ilha solteira, 
boletim informativo, de Antonio Cesar Perri de Carvalho, de Araçatuba sobre pendência com a 
Edicel, do Instituto Espírita Gotas de Luz, de Mirassol, comentando sobre o encontro de apostila 
de evangelização e solicita exemplar, da UNIME de Ourinhos, programa de palestra do mês de 
julho de 1983, da Associação Médica-Espírita do Estado de São Paulo, sobre “campanha de 
esclarecimento ao meio espírita sobre trabalhos de cura“ em data a ser fixada, informações do 
Presidente que realizou-se na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, no dia 24 de 
julho, comemoração do dia da Imprensa Espírita Brasileira, promoção da ABRAJEE, e Carlos 
Cirne, Presidente do CRE esteve presente representando a USE, foram entregues ao 
companheiro Carlos Cirne os recibos de nos 450 a 480 para o recebimento da Campanha do 
Cestão, Flávio Pereira do Valle, Diretor do Departamento de Orientação Administrativa e 
Jurídica, informa que já foi publicado no Diário Oficial do Município do dia 7 de julho de 1983, 
o Decreto no 18.872 , de 6 de julho de 1983, declarando a USE, União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo, utilidade pública municipal, e no Diário Oficial do Estado do dia 12 de 
julho de 1983, o Decreto Lei no 3.781, de 11 de julho de 1983 declarando também utilidade 
pública estadual, é destacado o recebimento do ofício do Secretário da Justiça informando 
sobre a necessidade de enviar relatório à Secretaria a partir do ano de 1984, o sr. Presidente 
lembra que no dia 30 de setembro a 2 de outubro haverá o Encontro Zonal do Conselho 
Federativo da Federação Espírita Brasileira, lendo carta da FEB sobre o mesmo, para que todos 
procurem alternativas, para o Encontro, marcada reunião extraordinária para a próxima 
segunda-feira dia 1 de agosto para tratar deste assunto, sobre o assunto da Associação Médico-
Espírita a ser analisado pela DE, Paulo Roberto manifesta sua opinião de que a USE deve 



 

 

aguardar o tempo para depois ser manifestar sendo esta opinião corroborada por outros 
companheiros, Nestor Masotti fala sobre a série de tarefas que a USE tem e o desgaste que 
está havendo com alguns companheiros, sentindo a necessidade de se criar um clima mais 
ameno, para que a equipe possa ser manter unida. Não havendo outro assunto foi a reunião 
encerrada com a prece (proferida) encerrando os trabalhos, e para constar eu, 3º Secretário, 
lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 25 de julho de 1983. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 01 de agosto de 1983 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Ata da reunião extraordinária da DE da USE realizada no dia 1 de agosto de 1983, em sua sede 
à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, após a leitura da mensagem “Parecemos, não 
são” por Eder Fávaro, é a reunião iniciada justificando ausência dos companheiros José 
Coriolano de Castro, Helio da Silva Marques e Attílio Campanini, é anotado o recebimento da 
seguinte correspondência do Correio Fraterno do ABC, divulgação do livro “Édson Queiroz, o 
novo Arigó dos espíritas”; da Federação Espírita Catarinense informando sobre presença na 
Reunião Zonal do Conselho Federativo Nacional; da UNIME de Ilha solteira, Boletim 
Informativo, da UNIME de Guarulhos programa convite para o ciclo de palestras e debates 
espírita de 15 a 21 de agosto, do CRE de Assis, programa da jornada espírita de 6 a 20 de agosto 
na região da Prefeitura Municipal de São Paulo, carta e diploma de utilidade pública da USE, da 
14ª UDE, enviando recibo de depósito no valor de C$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil 
Cruzeiros) para a sede própria referente ao dia da USE, informações pelo sr. Presidente de que 
há boa possibilidade de se conseguir o Anhembi para o 2º Festival de Música Mediúnica, e na 
sequência é passado ao assunto da reunião que é especialmente hospedagens para os 
participantes do Encontro Zonal da FEB., após várias análises e estudo das possibilidades da 
USE definiu-se pelo Hotel Cambridge, que fica na avenida 9 de julho, 216, que possui sala para 
as reuniões e toda a infraestrutura necessária devendo ficar mais ou menos em C$ 550.000,00 
(Quinhentos e cinquenta mil Cruzeiros) que deverá ser saldado com verba que a DE possui mais 
uma quantia que deverá ser arrecadada entre os membros da DE, não havendo outro assunto 
foi a reunião encerrada e para constar eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. 
 
 
 

São Paulo, 1 de agosto de 1983. 
 

Assinaturas 







 

 

Ata de 08 de agosto de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de agosto do ano de 1983, reuniu-se às 10:15h em sua sede social na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Antonio 
Schiliró. Alfredo Roberto Netto leu a mensagem “Transformação” e Izília Moreira fez a prece 
inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Expediente: convite da 5ª 
UDE para a Semana dr. Bezerra de Menezes; do C. E. do Calvário ao Céu de Bebedouro ao 
Jubileu de Diamante (75 anos) no dia 6/8/83; da Federação Espírita do Paraná de 2/8 sobre a 
Zonal informando que vai enviar seu presidente e 2 assessores; Boletim Informativo da UNIME 
Araçatuba nº 144; do C. E. Caminho e Luz de 25/7/83 [informando a] composição da nova 
Diretoria eleita em 15/7/83; da Soc. Esp. Caminho do Bem, de Santa Rita, de 22/7/83, sobre a 
organização de Galeria de Vultos que vai promover; artigo "Operações Espíritas" do sr. Antonio 
Ferreira Filho, presidente da Associação Médico-Espírita de São Paulo. Em seguida foi 
elaborada a Ordem do Dia da reunião do CDE a ser realizada em 11/9/83. Departamento de 
Mocidade: Informando que vai ser realizada em Ribeirão Preto nos dias 3 e 4/9/83 sua Reunião 
Geral. Departamento de Educação: Izília Moreira entrega à DE para estudo e análise a minuta 
do Convênio de Cooperação Técnica de Natureza Educacional que celebram a Secretaria de 
Estado de Educação e a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Sobre o 
Encontro Zonal do CFN da FEB foram ventilados diversos assuntos com referência a 
providências de 2 hospitais, assistência médica e a questão da Secretaria, que será 
providenciada oportunamente. Com referência ao Sextão o presidente Antonio Schiliró informa 
que foram efetuados diversos depósitos totalizando a quantia de Cr$ 925.000,00 na conta 
destinada à aquisição da Sede própria e 1 cheque de Cr$ 24.000,00 que será depositado depois 
de regularizado perfazendo em total de Cr$ 949.000,00. E para constar lavrei a presente ata 
que será assinada por todos os presentes. 
 

São Paulo, 8 de agosto de 1983. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 22 de agosto de 1983 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de 1983, reuniu-
se às 20,30 hs em sua sede social (no dia 22) na rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Júnior 695, Itaim Bibi, a DE da USE, sob a 
Presidência de Antonio Schiliró. Alfredo Roberto Netto leu a 
mensagem “Tribulações” e fez a prece inicial. Presentes os 
membros que assinaram o livro competente. Foram lidas e aprovadas 
as atas de 11-7-83, 25-7-83, 1º-8-83 e 8-8-83. Expediente: 
Programa elaborado pela UNIMEC – União Int. de Cruzeiro ref. ao 
VI Mês Cristão Espírita de 3/9 a 21/10/83; da UNIME de Assis 
ref. ao VIII Mês de Confraternização Espírita (Set de 83); II 
Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas em 28/8/83 em Santos; 
opúsculo Boa Nova de nº 24; da Fraternidade Espírita Ramatis de 
15/8/83 sobre o trabalho que vem desenvolvendo na Favela Boa 
Esperança; da UDE 17ª Zona – programa do Encontro de Dirigentes 
de Casas Espíritas do Tatuapé a ser realizado em 25-9-83; da 
Associação Médico-Espírita de São Paulo, de 13-8-83, ref. 
Campanha de Esclarecimento do meio Espírita sobre trabalho de 
Cura; Boletim Informativo de UNIME de Adamantina nº 8; da Fed. 
Espírita da Bahia, de 29-7-83, enviando o press release sobre 
comemorações do Dia da Imprensa Espírita com a presença do dr. 
Francisco Thiesen; da FEB pedindo divulgação; da UNIME de Osasco 
de 11-8-83 de Lourival Santi sobre um simpósio promovido pela 
FEESP usando seu nome sem a sua autorização; jornal “Em Serviço 
com Fabiano” de nº 13; da Ed. Cultural Espírita enviando nova 
lista de preços; da Editora Espírita Correio Fraterno do ABC 
informando o lançamento do livro “O Homem Novo” de José Herculano 
Pires; da União Espírita de Monte Alto – Departamento de 
Divulgação de 16-3-83 informando que uma barraca do livro 
espírita será por ele instalada; recebido Balancete da 
Tesouraria do CRE Região São Paulo ref. mês de 7/83; do C.E. 
André Luiz, de Luiz Antonio, de 16-8-83 acusando o recebimento 
de nossa Nota Fiscal de nº 084 ref. apostila de Organização 
Jurídica do Centro Espírita; Boletim Informativo da UNIME de 
Ilha Solteira de nº 6; da 19ª UDE de 8/83, assunto, comunicar a 
nomeação de novos membros da Comissão Executiva da 19ª UDE; do 
C. E. Allan Kardec de Mauá, 19/8/83, solicitando informações 
como filiar-se à USE na área de Evangelização Infantil e 
Mocidade; do C.E. Francisco de Paulo Victor, de 16-8-83. Tambaú 
– SP, solicitando envio de material sobre Evangelização 
Infantil; recibos em branco para o confrade Carlos Cirne de nºs 
551 a 580, que utilizará para a Campanha do Cestão de Mesa Farta: 
efetuamos 3 depósitos de valores recebidos de aproximadamente 
Cr$ 1.800.000,00; por ocasião da XXII COMEZI, em 20/4/83, a USE 
foi representada por Sebastião Zozzi; da UNIME de Jundiaí;  
Alfredo Roberto Netto vai representar a USE no 77º aniversário 
de fundação da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; II Encontro de 
Organizadores de Feira do Livro Espírita enviando inscrição até 
o dia 15/8/83; Clodoaldo Lima Leite dando informações sobre a 
Campanha pró-sede própria referentes ao Cestão da Mesa Farta; 



 

 

Flávio Pereira do Vale informando que o Departamento de 
Orientação Administrativa e Jurídica está em plena atividade; 
Luiz Alberto Zanardi informação que o Departamento de 
Comunicações está com suas atividades restritas ao jornal 
Unificação, solicitando aos presentes recortar notícias de 
movimentos espíritas publicados em jornais não espíritas; por 
carta de 3-8-83, foi nomeado o confrade Alfredo Roberto Netto 
para coordenar um dos grupos de mesa redonda a serem promovidos 
pela Ass. Médico-Espírita em 30-10-83, como representante da 
USE. Nada mais tendo a constar, eu, José Coriolano de Castro, 1º 
Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e 
por todos os presentes. A reunião foi encerrada às 23,20 com 
prece de Nestor João Masotti. 
 
São Paulo, 22 de agosto de 1983. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata de 12 de setembro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos doze dias do mês de setembro do ano de 1983, reuniu-se, às 
20,25 hs, a DE da USE sob a Presidência de Antonio Schiliró. 
Joaquim Soares leu a mensagem “É a santificação” e Antonio 
Schiliró fez a prece de abertura dos trabalhos. Presentes os 
membros que assinaram o livro competente, sendo justificadas as 
ausências de Éder Fávaro e Carolina Flor da Luz Matos. Lida e 
posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: Carta da União Assistencial Espírita de Araçatuba, 
de 31/08/83, convidando para a inauguração do prédio que abrigará 
um CE, Clube das Mães e um Bazar, em 08/09/83; rec. O FLE nº 4, 
9/83; rec. Programa da 6ª Semana Espírita promovida pela 
Associação As. Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, da Casa dos Espíritas de Pernambuco, de 01/09/83, 
comunicando o início de um programa de televisão, em 08/09/83, 
através do canal 11; da Câmara Municipal de São Paulo informando 
que não pode ceder o Teatro Municipal de São Paulo, mas 
oferecendo outras alternativas como ceder o Centro Cultural 
Jabaquara (Terminal Jabaquara do Metrô) ou a Biblioteca Pública 
da Lapa para que o Departamento de Arte possa realizar o II 
Festival de Música Mediúnica; da UNIME de Catanduva, convite 
para a V Feira do Livro Espírita nos dias 3, 10, 17 e 25 de 
setembro de 1983; da União Intermunicipal Espírita de Taubaté, 
de 28/08/83, informando a realização do 3º Mês de Estudos 
Espíritas de Taubaté; Boletim Informativo de Araçatuba nº 145; 
carta de Odair Cretella de Oliveira referente à necessidade de 
impressão de trabalhos (apostilas e manuais) elaborados pelo 
Departamento do SAE (Serviço Assistencial Espírita); do Lar 
Espírita Paulo de Tarso  de 05/09/83, de São Bernardo do Campo, 
convidando para o seu Primeiro Chá Bazar de Artesanato 
Beneficente em benefício das obras de promoção social; da Fed. 
Espírita Catarinense de 06/09/83, Florianópolis, informando que 
o seu companheiro Luiz Muller vai participar da reunião zonal do 
CFN a ser realizada em São Paulo de 30/10 a 02/10/83; da União 
das Sociedades Espíritas do Est. do Rio de Janeiro  (USEERJ) de 
08/09/83 que, para a reunião da 4ª zonal virão os seguintes 
confrades: Antonio Paiva Neto e esposa, Gérson Simões Monteiro, 
Edvaldo Roberto de Oliveira, Dorival Santos e Antônio de Souza 
Lucena; rec. convite programa para a XXIII de Caçapava de 01 a 
08/09/83; de União Intermunicipal de São Roque, de 06/09/83, 
convidando para a inauguração da sede própria em 01/10/83; da 
UDE 5ª Zona, programa da Semana Bezerra de Menezes; da Fed. 
Espírita do Amapá, de 17/08/83, informando eleição e posse de 
nova Diretoria, Conselho Superior e Conselho Fiscal; em 15/08/83 
da Soc. Ass. Espírita Casa da Criança Meimei de 25/08 informando 
o novo endereço de sua sede social para rua Sheldon, nº 72 
(Lapa); do Centro Irmã Carolina informando que estará 
funcionando na rua Santa Clara nº 403; do Centro Apóstolo Paulo 
de Tarso, de Bauru, de 21/09/83, anexando cópia dos Estatutos do 
CE onde consta a ata da eleição e posse da nova Diretoria; 



 

 

Boletim Informativo nº 29 do Lar da Família Universal; da União 
Espiritualista Luz e Verdade, de 08/83, São Caetano do Sul, 
convidando para os 45 anos de atividades a serviço do semelhante, 
nos dias 27/08 e 03/09/83;  Boletim Informativo nº 22 de 08/83; 
do Instituto Beneficente Nosso Lar  da União Espírita de Vitória 
da Conquista enviando programa da 3ª Semana Espírita de 01 a 
07/09/83 onde serão abordados o controle de natalidade e 
planejamento familiar; da UDE 17ª Zona, de 16/08, referente ao 
assunto para apreciação em reunião do CDE em 11/12/83 abordando 
o Conselho Federativo Nacional; convite para a palestra de 
Divaldo Pereira Franco a ser realizada na Associação da Polícia 
Militar em 27/09/83, às 20,30 hs; Marcos Miguel da Silva dando 
informações sobre a COMEZI (Concentrações de Mocidades Espíritas 
da Zona Ituana). Em seguida foi analisada a reunião do CDE de 
11/09/83 com a opinião de diversos Diretores. Departamento de 
Orientação Doutrinária: Nestor João Masotti levantou a questão 
de falta de numerário que se faz sentir para elaboração de novas 
apostilas necessárias nas realizações de Encontros e ficou 
definido que cada Departamento manterá registro do numerário 
movimentado, prestando conta mensalmente à Tesouraria da USE 
através de seu Diretor. Departamento de Mocidades: Deu 
informações Marcos Miguel da Silva das atividades do 
Departamento. Departamento de Educação: A DE aprovou, “ad 
referendum” do CDE, o credenciamento da USE junto ao Governo do 
Estado de São Paulo através da Secretaria de Estado da Educação 
o convênio de cooperação técnica de natureza educacional visando 
a sistematização do ensino religioso de doutrina espírita nos 
estabelecimentos estaduais de ensino de 1º e 2º graus 
abrangendo todo o estado de São Paulo nos termos do Decreto 
nº 12.323, de 25/09/78. A USE visa com esta medida agir 
previamente resguardando o seu direito como entidade 
coordenadora do movimento espírita estadual. A reunião foi 
encerrada às 24 horas com prece do José Coriolano de Castro. 
Nada mais tendo a tratar e para constar, lavrei a presente 
ata que será assinada por mim e por todos os presentes. 
 

São Paulo, 12 de setembro de 1983. 
 
Assinaturas 
 















 

 

Ata de 26 de setembro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 1983, reuniu-se às 20,10 hs, em sua sede na rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de Antonio 
Schiliró que leu a mensagem “Armai-vos” dando início aos trabalhos da reunião. Presentes os 
membros que assinaram o livro competente. Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da 
reunião anterior. Expediente: Recebido o Boletim nª 30 do Lar da Família Universal; carta 
datada de 12-9-83 assinada por diversos Diretores do C. E. Nosso Lar - Casas André Luiz 
informando que não vão mais participar das atividades da 9º UDE. O CRE de São Paulo tomará 
conhecimento para analisar o fato; ao Instituto Espírita Obreiros do Bem, de 8-9-83 anexando 
cópia da carta enviada à FEESP dizendo da sua filiação à USE; da Ass. Médico-Espírita de São 
Paulo circular 33/83 de 9/83 comunicando que o local de Campanha de Esclarecimento no meio 
espírita será o Grupo Espírita Batuíra – Rua Caiubi, 1306, no dia 30/10/83 alterando a circular 
20/83, do CRE 25ª Região de 8/9/83 – Presidente Prudente ref. publicação do III Encontro Zonal 
de Dirigentes Espíritas em 27/11/83; Boletim Informativo da UNIME de Adamantina nº 9 de 
9/83; do C. E. Jesus Redivivo de 31/08/83 ref. Festa de Confraternização Espírita da Zona Leste; 
Jornal Nova Era nº 1633 de 17/9/83; Boletim FLE agradecendo a divulgação do II Encontro de 
Organizadores de Feira do Livro Espírita; relatório das atividades desenvolvidas no III Encontro 
Zonal de Dirigentes Espíritas realizado em Marília em 28/8/83; Reformador nº 1854 de 9/83; 
Revista André Luiz nº 9 e 10; Jornal “O Espírita Mineiro” nº 192 da União Espírita Mineira; O 
Semeador nº 470 de 9/83; Boletim Informativo da UNIME de Ilha Solteira nº 7 de 9/83; Boletim 
Espírita nº 57 de 9/83; Opúsculo “O Mensageiro” nº 21/66 de Jan/Junho de 83 – da UNIME de 
Campinas de 21/9/83 ref. V mês Espírita de Campinas no mês de outubro?83; carta de Manoel 
Correa Melo de Cajurú de 21/9/83; mensagem “Procura-se um amigo” do Instituto Brasileiro 
de Difusão Espírita; revista VITA DUOVA nº 31 de Milão Itália; Revista SEI – Boletim Semanal nº 
807. Os livros “Leis de Amor” e “Espiritismo e Questão Social”, cartas abertas da Livraria e 
Editora Espírita Humberto de Campos, da FEB de 19/9/83 anexando cópia xerográfica, de Dona 
Maria Salete Pinto de Jundiaí – solicitando orientação sobre o trabalho de Assistência Social; 
recebido o livreto “As mais prodigiosas orações e sai1ram os terrícolas” (???) de Oswaldo 
Polidoro; do 10º CRE de Assis enviando programa da Jornada Regional Espírita de 29/10 a 
20/11/83; Folheto sobre a conferência de Divaldo Pereira Franco em Campinas, no V Mês 
Espírita em 2/10/83, na UNIME de São Roque estarão presentes Eder Fávaro e Flávio Pereira  
do Valle por ocasião das festividades que lá serão realizadas; Paulo Roberto Pereira do Vale 
dando informações sobre as providência que tomou e as que estão sendo feitas com referência 
a3 4ª Zonal do CFN; Departamento do Livro: Foi composta a sua Mesa Diretora: Heloísa Ferraz 
e Pires e auxiliares Alfredo Roberto Netto e Elídio Taveiros; Departamento de Comunicação: 
dando informações sobre o jornal Unificação com referência ao seu preço de custo: 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica: Flavio Pereira do Valle dando 
informações diversas. A reunião foi encerrada às 23,30 com prece do Alfredo Roberto Netto. E 
para constar, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 
 

São Paulo, 26 de setembro de 1983. 
 
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 10 de outubro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de 1983, reuniu-se às 20,25 hrs, em sua sede social na 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior nº 695, Itaim Bibi, a DE da USE sob a Presidência de 
Antonio Schiliró. Waldemar Fabris leu a mensagem “A prece recompõe” e fez a prece inicial. 
Presentes os membros que assinaram o livro competente justificando sua ausência Ilízia 
Moreira e Marcos Miguel da Silva. Lida e posta em discussão foi aprovada com a seguinte 
ressalva: onde se lê Paulo Roberto Pereira do Vale, leia-se Paulo Roberto Pereira da Costa. 
EXPEDIENTE: da Rádio Boa Nova de Guarulhos Ltda, de 15-9-83 colocando-se à disposição deste 
órgão para divulgar eventos de maior relevo anexando programa de suas atividades; do C. E. 
Rosas de Jesus, de 29-9-83, de Santa Izabel, solicitando as apostilas de evangelização infantil, 
juvenil e adultos; da Ass. Esp. Obreiros do Bem, de 26-9-83 RJ convite para o seu cinquentenário 
em 15-3-83; o opúsculo “Síntese da Doutrina Espírita” da USEERJ; do C. E. Irmão Itajubá, de 23-
9-83 convite para comemoração do seu 32º aniversário ficando a 6ª UDE de representar a DE 
da USE; o Livro “Evangelho Eterno” e “Orações prodigiosas” de Oswaldo Polidoro; Catálogo das 
Instituições Espíritas do Est. da Bahia, enviado pela Fed. Esp. do Est. da Bahia. Presidente 
Antonio Schiliró dá informações diversas: sobre o V Festival da Reunião Mediúnica será 
realizado no Anhembi no dia 18-12-83, sobre o Congresso Estadual Espírita será dado 
andamento às providências necessárias para sua realização; com referência à utilização do 
saldo da Campanha da sede própria, será devolvido com juros e correção monetária e para 
conseguir recursos para USE serão utilizadas as sobras dos carnês da sede própria com o 
carimbo manutenção. ÁREA DE DOUTRINA: Fazendo levantamento de preços para confecção 
de apostilas sobre Assistência Espírita pois segundo Odair Cretella de Oliveira sem elas não é 
possível realizarmos Encontros. Odair Cretella de Oliveira informando que por ser ligado à área 
de Assistência Social foi convidado a se integrar no movimento de Assistência Interconfessional 
de solidariedade do desempregado, de caráter religioso onde representará os espíritas, foi 
sugerido que se ele não pudesse tomar frente no movimento como tal poderia contatar outro 
elemento. IV ZONAL: Paulo Roberto Pereira da Costa informando que a IV Zonal da CFN foi um 
grande sucesso. Houve o esforço de todos companheiros e outras pessoas que se fizeram 
presentes Com prece de Odair Cretella de Oliveira a reunião foi encerrada às 23,45 horas 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, 10 de outubro de 1983. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata de 24 de outubro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE realizada no dia 24 de outubro de 1983, em sua sede à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695, às 20,20 horas, é iniciada a reunião após a leitura e 
comentário da mensagem “Objetivo da Fé” pelo companheiro Helio da Silva Marques, em 
seguida é passado ao expediente que registra o recebimento das seguintes correspondências: 
Opúsculo “Espiritismo Excelente opção”, do CRE Ribeirão Preto, informando sobre data da 
reunião de seu conselho e que o encontro Zonal de São José do Rio Preto não deverá ser 
realizado, do C.E. Luz do Evangelho, informando sobre Assembleia Geral, do CRE S. Paulo, 
balancete da tesouraria e programa do Seminário de Estudo sobre Mediunidade promovido 
pelo DOD, do C. E. Estrela da Paz, convite para a comemoração de seu 34º aniversário, do CRE 
de Assis, programa da Jornada Espírita da Região, de Carlos da Silva Matos de Curitiba, 
solicitando apostilas do Serviço Assistencial e do Departamento de Orientação Administrativa 
e Jurídica da UME de Garça, sugerindo ideia para venda de livros, do Lar da Família Universal 
boletim informativo, da UNIME de Adamantina, boletim informativo, da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, formulário de propaganda, de Celia Pimenta Gava, solicitando como 
proceder na parte mediúnica, da UME de S. José dos Campos, programa da XII Feira do Livro 
Espírita, da Casa do Espírita de Pernambuco, convite para a festa de 36º aniversário, da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, boletim informativo, do Núcleo de Estudos Espíritas 
Anália Franco , informando sua fundação, do C. E. Boa Nova informando sua nova identidade, 
antes chamava Associação Beneficente Cairbar Schutel, da UNIME de São Roque, programa 
convite para o mês de Kardec, ficando o companheiro Flavio Pereira do Valle incumbido de 
representar a DE da USE no encerramento destas atividades, da União Espírita Mineira, 
agradecendo convite para mostra de arte, da UNIME de Adamantina convite para 3ª Jornada 
sobre mediunidade, da Divulgação Espírita Cristã, mensagens, na sequência é estudada a 
ordem do dia da reunião do CDE do dia 11 de dezembro próximo, o Presidente informou que 
no dia 17 de setembro de 1983, a pedido do confrade Paulo Toledo Machado, Presidente do 
Lar da Família Universal compareceu à sede daquela instituição, onde se acharam presentes 
aquele confrade e sua esposa sra. Elza, um diretor do Lar e, ocasionalmente o nosso 
companheiro Flavio Pereira do Valle que foi convidado, no momento, pelo confrade Paulo 
Toledo Machado para participar, também, da reunião que se iniciou com uma troca de ideias 
relacionadas com a “Campanha da Sede própria da USE”. O Presidente da USE informou aos 
presentes que os recursos para tal fim arrecadados disponíveis até o final deste ano, mais o 
produto da venda de dois terrenos de sua propriedade localizados em Guarulhos, bastariam 
para aquisição de um imóvel, não muito grande, mas suficiente para atender às necessidades 
mais imediatas da entidade. O Confrade Flávio Pereira do Valle prestou informações sobre 
terrenos adquiridos há alguns anos por cerca de 300 pessoas, através de sociedade 
denominada “Rio Branco”, para colaborarem com a “AMEA” – Associação Metropolitana 
Espírita de Assistência na construção de uma Universidade Espírita, a respeito do que este 
confrade iria falar. O confrade Paulo Toledo Machado teceu algumas considerações sobre 
atividades da USE, da qual foi seu Secretário Geral, que podem ser assim resumidos: 1) A USE 
deveria partir para a obtenção de uma sede bem ampla, própria para atender às suas 
necessidades por muitos e muitos anos; 2) A aquisição de um prédio pequeno, agora, tornaria 
mais difícil, novamente, mais tarde, lançar-se nova campanha para aquisição de uma sede 
maior; 3) Já que o “Lar da Família Universal” havia atendido durante cerca de 21 anos, 
plenamente, as suas finalidades em beneficio da Criança, poder-se-ia estudar uma forma de 
ser utilizado todo o acervo de sua  propriedade em favor da obtenção da sede própria da USE; 
4) Que era pensamento da Diretoria do Lar da Família Universal criar um Instituto de Cultura 



 

 

Espírita e um Museu Espírita, havendo duas opiniões sobre o assunto: uma no sentido de que 
tais obras fossem instaladas em edifício a ser construído em área própria já existente na Penha, 
com cerca de 2.800 m², e outra, esposada pelo próprio confrade Paulo, deixando à USE, como 
proposição do Lar da Família Universal, a iniciativa de criar “tanto o Instituto de Cultura Espírita 
como o Museu Espirita”, que funcionariam como órgãos da própria USE. 5) que se obtivesse 
dos proprietários dos terrenos adquiridos através da “Rio Branco” a sua doação à USE conforme 
o que será exposto hoje pelo confrade Flavio Pereira do Valle; 6) Solicitou o confrade Paulo 
Toledo Machado que, numa primeira fase, pensássemos sobre o assunto apresentado e que, 
numa segunda fase, entrássemos em contato com ele para que fossem dados os passos 
necessários à concretização desse projeto que poderia se tornar uma realidade, segundo suas 
próprias palavras, “quem sabe”, para o dia 18 de abril de 1984. O Presidente da USE disse ao 
companheiro Paulo Toledo Machado que, há muito tempo, tomara conhecimento de sua 
intenção de facilitar à USE a obtenção de sua sede própria, lembrando que, em apoio à esse 
desígnio, havia autorizado a utilização das dependências do Lar da Família Universal para a 
realização das reuniões do nosso Conselho Deliberativo Estadual bem como cedido espaços 
necessários para que o CRE-SP pudesse mudar para lá, sem ônus de qualquer espécie, há cerca 
de quatro anos. Lembrou, ainda a valiosa colaboração dada pelo “Lar” à USE, em favor da 
Campanha da Sede própria, por ocasião da realização do I Festival de Música Mediúnica. O 
Presidente da USE perguntou ao confrade Paulo Toledo Machado se via possibilidade de, desde 
logo, a USE mudar-se para o prédio onde está sediado o “Lar” respondendo-lhe este que não 
julgava aquele imóvel adequado para atender plenamente às necessidades da USE e que, com 
o acervo do “Lar” ela poderia obter sede maior, em lugar de mais fácil acesso, condigna com a 
da USE de entidade representativa do Movimento Espirita Paulista. Todavia, se a USE julgasse 
necessário, isso poderia ser feito mediante a assinatura de um convênio vigorando enquanto 
as providências objetivando a solução final não fossem concretizadas. Concluindo o Presidente 
Antonio Schiliró disse aos companheiros de Diretoria que sentiu o maior interesse e boa 
vontade de todos os confrades presentes à citada reunião realizada no Lar da Família Universal, 
que decorreu em ambiente muito fraterno, encerrando-se com prece proferida pelo 
companheiro Paulo que traduziu com fidelidade o sentimento que a todos unia naquele 
momento. O Presidente comunicou que estava transmitindo tais informações aos Diretores 
presentes, depois de as ter prestado, em reunião anterior, aos companheiros coordenadores 
de áreas que a ela puderam comparecer. Em seguida pediu ao confrade Flavio Pereira do Valle 
que, sendo caso corrigisse alguma eventual falha no informe prestado bem como 
completando-o e finalizasse prestando as informações relacionadas com os terrenos 
adquiridos da “Rio Branco” para que, em seguida, pudessem os demais membros da Diretoria 
se manifestar, Flavio Pereira do Valle confirma as informações do presidente e por sua vez faz 
o seguinte relato aos demais membros da DE. Em meados do ano de 1960, foi, por alguns 
companheiros e idealistas espíritas militantes, dentre eles, Antonio Lorenzini, Paulo Toledo 
Machado, OsvaldoTonello e Waldemar Sgarbosa, fundada a Sociedade de Administração e 
Participação “Rio Branco” Ltda; objetivando essa firma empreender a construção da 
Universidade Espírita do Estado de São Paulo, no bairro M’Boi Mirim, subdistrito de Santo 
Amaro. Para atingir tal desiderato, concomitantemente, foi criada, também, uma entidade 
espírita, a AMEA – Associação Metropolitana Espírita de Assistência, com o único fim de 
coordenar a problemática assistencial e educacional na Capital e Interior. Com esse propósito, 
a supracitada firma, compromissou uma área de terra com 619.052 m², mediante contrato 
firmado em 20 de setembro de 1960, com Virgílio Roschel Klein e sua mulher. Nas imediações 
dessa área, por escritura de doação, foi reservada uma área 100.000 m², para nela ser 
construída a pretendida universidade, doação essa que foi destinada à AMEA, condicionada, 
porém, à objetivação da concentração no prazo de 10 (dez) anos. Como, todavia, adviesse uma 



 

 

série de contrariedades financeiras para o país decorrente de inflação galopante, atribuída à 
construção da nova Capital, o compromisso firmado originalmente não pode ser cumprido nas 
datas convencionadas e daí resultando na ocasião do contrato e, em consequência, na 
elaboração de um outro o qual previa um sobre preço. E, porque, ainda, novas impossibilidades 
financeiras decorrentes em razão da mencionada queda monetária, a referida firma “Rio 
Branco, que já havia loteado e posto à venda os lotes de terrenos, novamente teve de sujeitar-
se a novo reajuste de preço com os vendedores, surgindo daí, um aditamento o qual, 
independentemente da vontade dos promitentes compradores ou seja, a “Rio Branco”, não foi 
possível cumpri-lo também. Como ficou dito acima, após a promessa de aquisição da referida 
área de 619.052 m², em setembro de 1960, foi a mesma loteada e posta à venda a vários 
compromissários de lotes de terrenos, na sua grande maioria espíritas, não só da Capital, 
quanto do Interior e outros Estados vizinhos, em número aproximado de 310 lotes. Dada a falta 
de cumprimento das avenças, os proprietários da área, intentaram duas ações: uma contra o 
“Rio Branco” e pela E. 2ª Vara Cível da Capital, objetivando a rescisão do contrato de promessa 
de venda e compra, que teve, afinal, procedente o pedido e confirmada a sentença de primeira 
instância pelo E. 1º Tribunal de Alçada Civil, em agosto de 1980 e outra, de rescisão da doação, 
pela decorrência do prazo convencional da escritura de doação, contra a AMEA, em curso pelo 
E. juízo da 8ª Vara Civil, ação esta que acha-se paralisada a requerimento da parte interessada, 
já que, lastimavelmente, não foi atingido. Não obstante, a posição dos autores da ação de 
rescisão, já que para eles bastassem unicamente a execução da sentença, nos provaram e nos 
propuseram um acordo, para a “Rio Branco” que julgamos, após ouvirmos o nosso 
companheiro Paulo Toledo Machado, por ter sido ele o criador da AMEA, ser de grande valia, 
em termos de composição amigável, mesmo no estado em que se encontram os autos. E a 
seguinte a proposta que nos foi apresentada pelos herdeiros do sr. Virgílio Roschel Klein, já que 
este faleceu no curso da ação principal: Mantem a doação a favor da AMEA, com a condição 
de bloqueio, indisponibilidade e inalienabilidade da área enquanto a “Rio Branco” não 
comprovar a quitação dada pelos compromissários compradores dos lotes negociados, 
ficando-se para a hipótese o prazo de 1 (um) ano: se tal não ocorrer, dentro do prazo pré-
fixado, a área voltaria para o domínio deles; em decorrência de tal aceite, a “Rio Branco” se 
comprometeria a devolver a área loteada – 619.052 m² - totalmente liberada a eles herdeiros. 
Em síntese, como ficou dito, é a situação presente entre os herdeiros de Virgílio Roschel Klein 
e a “Rio Branco”. Nesta posição, procuraremos demonstrar o nosso proposito conciliatório 
objetivando concorrer para o nosso modesto trabalho para, não só deixar de atender alguns 
compromissários compradores que querem haver algo financeiro para si, aliás, muito  justo, e, 
ao mesmo tempo, contribuir para Campanha da Sede Própria da USE: a) Oferecemos aos 
compradores de lotes, as seguintes alternativas: 1ª Cessão gratuita de direitos. Rogaremos aos 
compromissários que simplesmente cedam graciosamente os direitos dos contratos a favor da 
AMEA; 2ª) Cessão onerosa de direitos: os que optarem pela cessão onerosa, o farão, também, 
a favor da AMEA, apenas que os direitos serão reservados a eles, nas metragens de cada lote, 
juntamente na área de terra preservada à AMEA, ficando nela integrados em composse(??), 
sem definição de local, isto é, num todo conjunto. Em ocorrendo, posteriormente, a liberação 
da área em favor dos herdeiros, ou seja, a parte presentemente loteada, estes adquirirão a 
totalidade da área reservada para a AMEA, cujo pagamento, após prévia avaliação pelas partes, 
fará a AMEA aos cessionários cedentes, na proporção da área quadrada que cada qual tiver de 
direito para si ou seus eventuais sucessores. 3ª) Cessão graciosa da AMEA para a “Campanha 
da Sede própria da USE”. Perfeccionados os atos de todas as cessões, quer sejam graciosas, a 
AMEA assinará a obrigação de responder por todas as quitações que forem exigidas pelos 
compromissários de lotes de terrenos, quer sejam judiciais ou extrajudiciais. O fruto de 
corrente destas cessões, quando graciosas, serão entregues, depois de deduzidas as despesas 



 

 

relacionadas com viagens, estadias, eventuais custas judiciais ou extrajudiciais, desde que, 
devidamente comprovadas por documentos, à “Comissão da Campanha da Sede própria” da 
USE, através do seu titular. Cabe ressaltar, que nenhuma responsabilidade, judicial ou 
extrajudicial, será atribuída à USE, cabendo tão somente, como ficou dito acima e vale a pena 
de repetir, à USE, cuja responsabilidade arcará a AMEA, leem assim, as despesas das custas 
neste item as quais serão cobertas inicialmente pela “Rio Branco” e que, na oportunidade, 
prestará contas através do seu patrono, signatário desta. Para que tal procedimento seja 
atingido e por que a maioria dos compromissários compradores de lotes de terreno, sejam 
espíritas e residam no interior do Estado e, como é nosso propósito, se Deus nos permitir e 
Jesus nos confiar as tarefas, viajar pelo interior acompanhado do nosso querido companheiro 
Elídio, Diretor do Instituto Espírita de Educação, que se propõe a nos acompanhar nesse 
edificante trabalho, seja-nos autorizado a procurar nossos companheiros de doutrina, das 
cidades que nos valer que, em nome da “Campanha”, possamos falar com eles objetivando 
adesões das cessões pretendidas e aqui declinadas. Cabe-nos salientar, de que vários contratos 
já foram adidos; uns graciosamente e outros onerosamente a favor da AMEA e do Lar da Família 
Universal. Outros companheiros já contatados nesse sentido nos prometeram ceder 
graciosamente tais direitos, dentre eles o nosso querido Irmão Ignácio Giovine, Osvaldo 
Sibinali, Walter Acorsi, Antonio Lorenzini e outros, demonstrando, assim, que, se o plano 
espiritual nos preservar a saúde física e com o apoio dos nossos queridos mentores Espirituais, 
esta jornada contribuirá com a Campanha de nossa sede própria. Era que nos cabia relatar. 
Que Deus nos ilumine a todos, após estes esclarecimentos os Diretores se manifestaram todos 
destacando a satisfação de finalmente poder-se almejar algo concreto para a nossa sede e 
finalmente é aprovado que o Presidente continue o entendimento com o confrade Paulo 
Toledo Machado para a definição da doação e também autoriza ao companheiro Flavio Pereira 
do Valle a usar o nome da USE para tentar as doações, lembrando que inicialmente seria doado 
à AMEA e posteriormente após acertos finais com os herdeiros seria então doado à USE. O 
Presidente lembra aos companheiros do compromisso para a Zonal e o pagamento para quem 
ainda não o fez. Sobre os carnets da campanha dos 500, a sobra das carnets será utilizada para 
a manutenção da USE, formando um quadro de cooperadores, passando aos Departamentos, 
Luiz Alberto Zanardi do Departamento de Comunicação informa que a impressão do jornal 
ficará em Cr$ 569.993,00 (Quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e três 
cruzeiros) e que na reunião do Conselho Editorial propuseram um empréstimo de Cr$ 
250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros) para ajudar nas despesas, e passaria já na 
próxima edição a Cr$ 200,00 (Duzentos cruzeiros) o exemplar e a assinatura Cr$ 2.400,00 (Dois 
mil e quatrocentos cruzeiros) suprimindo o envio gratuito às sociedades unidas e continuando 
apenas com o essencial. Junto com o jornal será enviado o DOC, às sociedades unidas e aos 
cotistas, os valores para os cotistas será de Cr$ 160,00 (cento e sessenta cruzeiros) o exemplar, 
e haverá apelos no editorial e outros tópicos lembrando a situação, em seguida são feitos vários 
comentários sobre o jornal. O Departamento de Finanças, enviou correspondência a todos os 
Departamentos, solicitando informações sobre as possíveis despesas, assim como a Presidência 
sobre as despesas de viagem, na reunião do CDE será feita comunicação sobre os carnets, a 
Comissão da Sede Própria informa que dia 18 de dezembro próximo às 9 horas no Anhembi 
haverá o 2º Festival de Música Mediúnica e o lançamento do 2º disco no total de 5.000 (cinco 
mil) exemplares, os ingressos serão vendidos a Cr$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos cruzeiros) 
a parte inferior e a Cr$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros) a parte superior, informando que estão 
sendo visitadas, também instituições não unidas, e prestando outras informações sobre o 
Festival, fica também marcada a próxima reunião da DE para o dia 7 de novembro. Nada mais 
havendo foi a reunião encerrada e para constar, eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 



 

 

São Paulo, 24 de outubro de 1983. 
 
Assinaturas 
 























 

 

Ata de 07 de novembro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE, realizada no dia 07 de novembro de 1983, em sua sede à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 695, às 20,45 horas, o sr. Antonio Schiliró, Presidente da USE, 
dá por iniciada a reunião após a leitura da mensagem “Procuremos” do Livro “Vinha de Luz” 
pelo 1º Secretário Geraldo de Souza Spínola, é passada a palavra a mim, 3º Secretário, para ler 
as atas das reuniões dos dias 10 e 24 de outubro em virtude da ausência do 2º Secretário, José 
Coriolano de Castro, são aprovadas com a seguinte ressalva na ata do dia 10 de outubro onde 
se lê carimbo manutenção deve constar “cooperadores”, conforme item 8º do Art. 52 do 
Estatuto da USE, passando ao expediente registra-se o seguinte: do CRE de Presidente 
Prudente, informações sobre o Encontro Zonal do dia 27 de novembro naquela cidade, da 
União Espírita de Monte Alto, informes sobre a I e III Feira do Livro Espírita em Pirangi de 3 a 
18/12/83, do C. E. Apóstolo Paulo de Batatais, convite para inauguração da Praça Allan Kardec, 
no dia 29/10 às 19 horas , da FEB, Conselho Federativo Nacional, circular, programa da próxima 
reunião plenária a ser realizada nos dias 25 a 27 de novembro, o sr. Presidente dá outras 
informações sobre a próxima reunião do CFN, a USE será mais uma vez representada pelo seu 
Presidente, contanto com a assessoria de Nestor João Masotti e Paulo Roberto Pereira da 
Costa, de Gilberto de Castro Lira de Tracunhaem, Pernambuco, solicitando disco de músicas 
mediúnicas, de Elaine Curti Ramazzini, informando que esteve em Brasília participando de 
preparação de Curso para Preparação de Evangelizadores, a ser realizado de 21 a 26/7/87, para 
as 3 Américas e para os países que entendem espanhol de todo mundo, ela deverá também 
colaborar no Curso; sobre o Festival de Música Mediúnica a ser realizado no Anhembi no dia 
18 de dezembro, informações que já foi efetuado o pagamento de 50% das despesas com o 
disco a ser lançado neste dia, já está sendo feita a divulgação nos jornais espíritas e deverá ser 
também nos jornais leigos, a seguir Nestor João Masotti presta informações sobre o trabalho 
da 17ª UDE em nome do CRE – São Paulo sobre o Conselho Federativo Nacional, explicando o 
que realmente aconteceu dando conhecimento dos documentos que serão enviados aos 
órgãos e que serão analisados na reunião do CDE, sendo aprovados pelos demais membros da 
DE dando o apoio necessário que ele necessitar. Não havendo outro assunto foi a reunião 
encerrada às 23 horas e 30 minutos e para constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
 

São Paulo, 7 de novembro de 1983. 
 
 
Assinaturas 
 
 







 

 

Ata de 28 de novembro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 28 de novembro de 1983, em sua sede à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 695, às 20,20 horas é iniciada a reunião com a leitura pelo 
Presidente da mensagem ditada por Bezerra de Menezes através de Divaldo Pereira Franco, 
por ocasião da reunião do Conselho Federativo Nacional, na sequência é lida e aprovada a ata 
da reunião anterior, no expediente registra-se carta do C. E. Bezerra de Menezes de Piracicaba 
cancelando cota do jornal, do C. E. Caminho do Progresso, enviando coupons para arrecadar 
fundos, do CRE – São Paulo, balancete da Tesouraria, o Presidente presta informações sobre a 
reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB quando estiveram presentes todas as 
federativas, comenta sobre o relatório preparado pela Secretaria da Justiça em virtude de ser 
utilidade pública constando não só atividades da DE, bem como dos órgãos, este relatório foi 
apresentado na reunião do CFN, é tecido comentário sobre apostilas recebidas naquela reunião 
e que trata de estudo sistemático da doutrina, informa ainda que foram aprovadas 5 zonais 
antes era 4 as zonais, foi aprovada a Campanha de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, 
Dinamização das Atividades Espíritas é o tema das próximas Zonais e marcada a época destas 
Zonais, houve ainda a comemoração do Centenário da FEB com a presença do Divaldo e o 
recebimento da mensagem que foi lida no inicio da reunião. Sobre o assunto da 17ª UDE, foram 
enviadas aos órgãos as informações da DE, foi acusado o recebimento da carta da Secretaria 
da Justiça, convidando o Presidente da USE para formular palestra para o I Encontro sobre a 
Assistência Religiosa no sistema penitenciário, dias 9 e 10 de dezembro nesta capital, a USE 
estará representada por Odair Cretella de Oliveira, Odair fala que seria necessário a DE analisar 
temas doutrinários em reunião extraordinária, é lembrado que nas reuniões de 5ª feira, nos 
estudos que se faz há bastante objetividade na análise dos temas doutrinários, sobre o Festival 
do Anhembi informações que a divulgação está sendo feita da melhor forma possível, Zanardi 
fala sobre o jornal informando que não haverá mais distribuição gratuita e será enviado junto 
com o jornal o DOC, e que o Departamento está estudando a possibilidade de realizar um 
Encontro de Divulgadores para Rádio, Flavio Pereira do Valle informa que o Festival do Anhembi 
está legalmente regularizado, comentando as providências tomadas e a tomar para gozar 
isenção do I.S.S., sobre a doação dos terrenos informa que o companheiro Paulo Toledo 
Machado voltou da Europa e as providências estão sendo tomadas, informa ainda que esteve 
em São Roque por ocasião do mês de Kardec representando a DE, Odair informa que para a 
Associação Interconfecional de Amparo ao Desempregado o companheiro Nei Prieto Perez 
deverá ser o representante da comunidade espírita, Odair deverá ser associado mas sem 
representação, é lembrado ainda sobre o relatório para o USE informativo e sugerido aos 
Departamentos que façam mensalmente um relatório a fim de facilitar o relatório para a 
Secretaria da Justiça, não havendo outro assunto foi a reunião encerrada com a prece proferida 
pelo confrade Eder Fávaro e para constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 28 de novembro de 1983. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata de 12 de dezembro de 1983 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 
695, no dia 12 de dezembro de 1983, às 20,15 horas é iniciada a reunião com a leitura e 
comentário da mensagem “Os maiorais” do livro Vinha de Luz pela companheira Ilízia Moreira, 
em seguida é lida e aprovada a ata da reunião anterior, no expediente é registrado o 
recebimento das seguintes correspondências da USERJ, agradecendo a forma de recepção por 
ocasião da reunião do IV Zonal, da FEESP, convite para festividades de encerramento das 
atividades do ano, de José Salvador de Carvalho de Guarulhos comunicando e justificando seu 
afastamento do CDE, da UNIME de Santo André, justificando sua ausência das reuniões do CDE 
e criticando a DE por não assisti-la, Cartão de Boas Festas de Saulo Wilson e sua esposa, do G. 
E. Companheiro de Volta Redonda, convite para inauguração de Banca de livro, jornal e revista 
espírita, do C. E. Jesus no Lar, convite para as festividades do seu 28º aniversário e fundação, 
do Instituto de difusão Espírita, os livros “Caminho Espírita” e “Anuário 84”, lidas e comentadas 
cartas que falam sobre os Encontros Zonais Cezar Bianchi de Itapira e Henrique Manoel Barreto 
de Sorocaba, estas cartas já foram comentadas na reunião do CDE, em sequência é comentada 
a reunião do CDE, especialmente sobre os aspectos financeiros, é preparada também a súmula 
da reunião do CDE para publicação no jornal, Marcos Miguel da Silva fala sobre as atividades 
do Departamento de Mocidade comentando sobre relatório do Encontro Geral do 
Departamento, realizado dia 26 de novembro p.p. em Osasco, a próxima reunião do 
Departamento nos dias 24 e 25 de março de 1984, em Ribeirão Preto, Ilízia Moreira fala sobre 
as atividades de seu Departamento, Luiz Alberto Zanardi sugere que o próximo número do 
jornal saia em meados de janeiro, sendo esta sugestão aprovada, fica decidido também que dia 
26 de dezembro não haverá reunião, sendo que dia 9 de janeiro haverá reunião normal da DE. 
Não havendo outro assunto foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo companheiro 
Marcos Miguel da Silva, e para constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 12 de dezembro de 1983. 
 
Assinaturas  
 






