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DIRETORIA EXECUTIVA

09 e 30 de Janeiro
13 e 27 de Fevereiro

12 e 26 de Março
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Ata de 09 de janeiro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE, realizada em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 
695, Itaim, no dia 9 de janeiro de 1984, às 20,30 horas é iniciada após a leitura, por parte de 
Eder Fávaro, da mensagem “Eu sou o Caminho”, do livro “Vinha de Luz”, em seguida é lida e 
aprovada a ata da reunião anterior, passando ao expediente recebimento das seguintes 
correspondências, de Manuel F. S. da S. Arruda, solicitando endereço de Centro Espírita, do C. 
E. Redenção da Alma, de Pernambuco solicitando material de doutrina, recebemos cartas de 
boas festas e cumprimentos pela passagem de ano das seguintes instituições e pessoas, 4ª 
UDE, CRE-S. Paulo, C. E. Ana Vieira, FEESP, Núcleo de Estudos Espíritas Anália Franco, Rodolfo 
de Sio, Ricardo Igor, Roberto Cardoso Alves, Luiz Carlos Santos e Almir Guimarães, Associação 
Riopretense de Assistência ao Reeducando de S. José do Rio Preto, Federação Espírita do 
Paraná, Federação Esp. da Bahia, C. E. Fé e Caridade, Associação  Esp. de Beneficência , Assist. 
e Instituição Vidal da Penha, Associação Esp. Beneficência Pátria do Evangelho, Prosistema, 
Federação Espírita Roraimense, Elfay Luiz Appollo, da USEERJ comunicando desencarne de 
Antonio Paiva Neto, e que responderá pela 1ª Vice-Presidente o confrade Gerson Simões 
Monteiro, da 2ª UDE solicitando liberação do pagamento de mensalidade do C. E. Casa do 
Caminho, do C. E. Bezerra de Menezes, Dourados, solicitando doação de livros da FEB, 
conforme, publicação no jornal Unificação, Fed. Espirita do Rio Grande do Sul, comunicando 
eleição de diretores, Maria Amélia Vieira solicitando folhinhas, de Hildelice Oliveira Reis, 
solicitando endereço, L.F.U Boletim Informativo, de Crisalis Editora, Rio de Janeiro, informando 
sobre concurso de poesias e solicitando trabalho, Aldinor Martins de Mendonça solicitando 
informações sobre o Festival de Música Mediúnica, do C. E. Jesus é o Caminho, solicitando 
doação de livros e Revistas, do C. E. Cavaleiros de Luz, Salvador, Bahia, informando sobre a 
realização da 1ª CDSEBA do C. E. Ismênia de Jesus, de Santos, informando sobre Curso de 
Introdução à Parapsicologia e Psicobiofísica, de Erivan de Abreu e Silva solicitando disco, da 
UNIME de Araçatuba boletim informativo, do DOD CRE - São Paulo, boletim informativo, os 
livros “Paz” e “Os quatro sermões de Jesus”, da Livraria Espírita Boa Nova, catálogo de livros, 
da Fundação Findhorn, Festival de Artes da Primavera de 21 a 28/9/84, na Escócia, a Revista “O 
Espírita”, de Brasília, de Raphael Gurgel, sobre a doação de livros da FEB, do CRE Araçatuba, 
propondo modificação do Estatuto da USE bem como criticando a forma de atuação do CDE, 
da UNIME de Araçatuba, boletim informativo e pequenas mensagens, da Congregação Espírita, 
“Fé, Amor e Caridade”, solicitando livros da FEB, de Elaine Curti Ramazzini, cópia de carta 
enviada a FEB, justificando o não comparecimento às festas do 1º Centenário da FEB, da UNIME 
do Litoral Norte, informando sobre feira do livro, Revistas e jornais, da FEB, agradecendo sobre 
correspondência da USE, sobre Centenário da FEB, e ainda cartões de boas festas da AMESP e 
Casa do Caminho Allan Kardec, sobre os Departamentos as informações do DOD sobre suas 
atividades e especialmente sobre o trabalho da FEB, sobre o estudo sistematizado de doutrina, 
Educação informa que dias 23 a 27 de janeiro Semana de estudo sobre Educação Espírita na 
sede da USE, Mocidade informa que não há novidade no movimento mas continua com as 
atividades, no item Tesouraria o Presidente informa sobre os carnets pelo Banco Itaú, para 
cobrança aos órgãos pela DE havendo ainda outra informações sobre a Tesouraria, é proposto 
e aprovado que a Tesouraria prepare um material, sobre o problema financeiro para ser 
abordado nas reuniões zonais pelos membros da DE, o Presidente dá informações sobre o 
Festiva de Música Mediúnica, a receita financeira será fornecida em outra reunião, falta ainda 
prestação de conta de muitos órgãos, havendo várias observações sobre os problemas típicos 
surgidos no mesmo, Eder informa que em virtude do artigo que saiu no jornal Unificação sobre 
a nota (???) do mesmo, a Radio Clube de Sorocaba, se propõe a ser um posto de atendimento 



 

 

para colher assinatura, deverá haver um maior entendimento com os mesmos, Menegueti 
informa que deverá fazer levantamento dos móveis da USE, o Presidente informa que algumas 
sociedade da 5ª UDE estão se desligando por não conseguirem trabalhar com a atual Comissão 
Executiva do órgão, a DE decidiu que a próxima reunião deverá ser dia 30 de janeiro, sem outro 
assunto foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo 1º Vice- Presidente Nestor João 
Masotti, e para constar, eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 9 de janeiro de 1984. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata de 30 de janeiro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da D.E da USE, realizada no dia 30 de janeiro de 1984, às 20,30 horas, e iniciada 
a reunião com a leitura e comentários da mensagem “Cultura da paz” do livro Vinha de Luz, 
pelo Presidente da USE, Antonio Schiliró, na sequência passada a palavra a mim 3º secretário, 
para proceder à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada, no expediente, 
registramos o recebimento da seguinte correspondência, do C. E. São Jorge de Mogi-Mirim, 
renovando assinatura do jornal informando sobre eleição de diretoria, de Wanda de A. Soares, 
do Rio Grande, RGS solicitando livro, da Fed. Esp. do R. Grande do Sul, solicitando o material e 
documentos da USE, para dinamização daquela Federação, de Elaine Curti Ramazzini, 
informando sobre envio de material à FEB, para o curso de Evangelização para o mundo de 
língua espanhola, da Fed. Esp. Amazonense informando sobre eleição de Diretoria, da Unime 
de Lins, sobre a 3ª Explofei de 10 a 18/12/83, da Fed. Espírita do Paraná, acusando recebimento 
de livros, da rádio Rio de Janeiro, solicitando ajuda para pagamento de dívida, do CRE Araçatuba 
informando que eu Encontro Zonal de Dirigentes será dia 12 de fevereiro em Osvaldo cruz, do 
Grupo Espírita Renascer, agradecendo a colaboração da USE, do C. E. Luz e Caridade de 
Caconde, solicitando livros da FEB, da 20ª UDE o PGA - 84 e Calendário para palestras das 
Sociedades Integrantes daquele órgão, da Instituição Assistencial Caritas de Itapira tecendo 
comentários sobre a USE de um modo geral, de Luiz Marini de Pato Branco, Pará, solicitando 
livro, da 19ª UDE, sobre o VI Encontro da Família Espírita dia 26 de fevereiro próximo, das 
Campanhas Auta de Souza, informando sobre a CONCAFRAS de 3 a 6 de março próximo em 
Santos, da 16ª UDE o PGA-84, recebemos ainda os livros, Entender, Conversa Firme e A moça 
da ilha, recebemos ainda mais jornais e revistas, falando pela Tesouraria Attílio Campanini 
informa sobre o funcionamento de cobranças através de carnets bancários, fica decidido que 
esse processo deverá ter início no 2º semestre desse ano, o Presidente usando a palavra lê e 
comenta a carta do CRE de Araçatuba que tece comentários sobre as reuniões do CDE e a 
posição do mesmo em relação à DE, após análise e comentários dos Diretores fica decidido que 
será enviada cópia desta carta aos órgãos por ocasião da convocação do CDE, Antonio 
Meneghetti, Diretor de Patrimônio, informa que já fez o levantamento do patrimônio da USE, 
e deverá colocar chapas com números em todos os móveis e dar valor aos mesmos para constar 
do balanço. Não havendo outro assunto foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo 
Diretor de Comunicação Luiz Alberto Zanardi e para constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente 
ata. 
 

São Paulo, 30 de janeiro de 1984. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 13 de fevereiro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da D.E. da USE, realizada em sua sede a Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Júnior, 695, no dia 13 de fevereiro de 1984, às 20,25 horas, iniciada a reunião com a leitura da 
página “Procuremos“ por Éder Fávaro, em seguida é passada a palavra a mim 3º Secretário 
para leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada, na sequência passou-se o expediente 
que registrou o seguinte: do C. E. Beneficente Ângelo Prado, de Santos informando sobre a 
eleição de Diretoria, da União Esp. de Monte Alto solicitando o material da campanha do 
Evangelho no Lar, da Federação Espírita de Rondônia, acusando recebimento de discos, da 
UNIME de Mogi das Cruzes, solicitando isenção de pagamento de mensalidades para o Grupo 
Espírita Irmã Leonor, de Poá, do CRE de Araçatuba, boletim informativo da IV - Confraternização 
de Espíritas da Alta Noroeste de 3 a 4 de março em Penápolis, do CRE São Paulo, boletim da 
Tesouraria, de Monte Alto, boletim informando sobre o movimento de venda de livros durante 
o ano de 1983, da Casa dos Espíritas de Pernambuco, convidando para programação quando 
Divaldo Pereira Franco estará recebendo o Título de Cidadão de Recife, da CRE Araçatuba, 
convite para o encontro zonal, da UNIME Taubaté, solicitando informação da Tesouraria para 
quitar possíveis débitos daquele órgão, da UNIME de Araçatuba boletim informativo, da 
Federação Espírita Mineira, informando sobre eleição de Diretoria, do C. E. Emmanuel da Vila 
Prudente, São Paulo, livreto contendo aulas de Espiritismo para crianças que está sendo 
ministrado em escolas públicas, do C. E. Evangelho em Ação de São Paulo, informando a eleição 
de Diretoria, do C. E. Geraldo Ferreira, de Cotia, convidando para as festividades de 
inauguração de novas dependências, da Prefeitura do Município de São Paulo, solicitando 
explicações sobre aplicação de verba do 2º Festival de Música Mediúnica, o sr. Presidente irá 
responder explicando que a campanha para a sede própria é a longo prazo e o Festival é uma 
das promoções, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, solicitando material sobre a 
Campanha da Família, distribuído o jornal “Espiritismo e Unificação“, o sr. Presidente lê carta 
do companheiro Alfredo Roberto Netto, solicitando demissão do cargo de Secretário Geral, 
justificando a razão por absoluta impossibilidade de prosseguir na função, em virtude das várias 
atividades que o mesmo está exercendo no momento, é levantado o problema do pagamento 
do imposto sindical pela sociedades espíritas de um modo geral, devido a controvérsia surgida, 
Paulo Roberto sugere que o mesmo faça um levantamento e o assunto volte na próxima 
reunião, Attílio Campanini lê carta que deverá ser enviada aos órgãos por ocasião da 
convocação do CDE, falando sobre indicação de novos para compor a nova DE, Éder Fávaro, 
fala sobre os terrenos de Guarulhos, da necessidade de se fazer um levantamento no mesmo, 
pois provavelmente houve invasão dos mesmos, é preparada a ordem do dia do CDE, Nestor 
João Masotti fala sobre o material recebido da FEB, sobre o estudo sistematizado de doutrina 
Espírita, entendendo a Comissão Diretora do DOD que o material é bom, uma vez que serve de 
subsídio para estudo da doutrina, é decidido que o mesmo será apresentado ao CDE, Marcos 
Miguel da Silva informa que a Comissão Diretora do Departamento de Mocidade está se 
reunindo todo 3º sábado do mês na sede da USE, Nestor informa que Odair Cretella foi 
acidentado por isto está descansando, Luiz Alberto Zanardi, informa que dia 19 de fevereiro, 
será escolhida a Comissão Executiva para o Congresso Brasileiro de Escritores e Jornalistas 
Espíritas que será realizado em São Paulo, pela ABRAJEE, Antonio Meneghetti fala sobre o 
problema levantado em relação a 5ª UDE esclarecendo a situação, explicando que a Direção 
daquele órgão desconhecia a situação e que já está tudo esclarecido, é também proposta e 
aprovada pela DE a venda das geladeiras e do fogão pelo melhor preço, fica definido que os 
relatórios dos Departamentos para o boletim informativo deverá ser entregue à secretaria até 



 

 

o dia 27 próximo. Sem 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 data. 
 

São Paulo, 13 de fevereiro de 1984. 
 
Joaquim Soares 
 
Em tempo, sobre o imposto sindical, esclarece que Paulo Roberto ficou de levantar o assunto 
e entrar em contato com o Departamento Jurídico. 
 

São Paulo, 27 de fevereiro de 1984. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 27 de fevereiro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE, - União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada 
em sua sede social a Rua Leopoldo couto de Magalhães Júnior, 695, Itaim, no dia 27 de 
fevereiro de 1984, às 20 horas e 15 minutos é iniciada a reunião com a leitura da mensagem 
“Necessidade essencial“, do livro “Vinha de Luz“ pelo companheiro Flávio Pereira do Valle, em 
seguida é passada a palavra a mim 3º Secretário para leitura da ata da reunião anterior que foi 
aprovada, passando ao expediente registramos o recebimento da seguinte correspondência, 
do CRE de Sorocaba, circular convite comunicando o adiamento do Encontro Zonal de 
Dirigentes de 19 de fevereiro para 26 do mesmo mês de programa do mesmo de Joaquim Gil 
Corrêa de Arcadas, SP, solicitando folhetinhos, do CRE Taubaté, circular convite para o Encontro 
Zonal de 19/02/84, do C. E. Dr. Alfredo, convidando para as festividades do dia 10 de março 
próximo às 20 horas, do Instituto Espírita de Educação solicitando calendário de atividades da 
USE, da Federação Espírita de Alagoas, agradecendo o convite para a I MAMECA, da Sinagoga 
Espírita Cáritas, solicitando informações do Departamento Jurídico, do CRE São Paulo, 
solicitando informações da DE sobre a Associação de Amparo ao Desemprego e a situação de 
Ney Pietro Perez, da UNIME de Ilha Solteira, Boletim Informativo, da Federação Espírita do 
Distrito Federal, circular comunicando a realização da I Semana Espírita Esperantista do DF, do 
CRE Araçatuba, boletim informativo, e relatório do IV Encontro Zonal, o próximo deverá ser 
realizado na região do CRE de Bauru, da UNIME de Araraquara, boletim informativo do grupo 
espírita da Penitenciária de Araraquara, da Sociedade Espírita Madre Maria, da Argentina 
mantendo correspondência, da UNIME de Penápolis enviando cheques para pagamento de 
discos, da UME de Santiago do Rio Grande do Sul, comunicando recebimento de discos e 
solicitando mensagens, da ABRAJEE, release informando treinamento de comunicadores, da 
FEESP, solicitando discos, da União Espírita Paraense, acusando recebimento de discos e 
solicitando informações sobre possibilidade de renda em grande escala, é dado ao 
conhecimento dos demais Diretores cópia de circular emitida pela Secretaria Geral, aos órgãos 
informando sobre a renovação dos respectivos Conselhos, recebemos também jornais e 
revistas espíritas, na sequência levantado o assunto dos Encontros Zonais e os problemas 
surgidos em alguns, deverá sair um editorial no jornal, esclarecendo a posição da USE nestas 
questões, é abordado o problema surgido na FEESP com relação ao Conselho e a Diretoria, após 
detalhes fornecidos pelo Presidente e por outros diretores, fica entendido que todos os 
Diretores devem ter muito cuidado na abordagem do assunto para que a USE não seja 
envolvida na questão, uma vez que é uma questão interna da FEESP, Éder Fávaro levanta o 
problema do pagamento das mensalidades, e das dificuldades de entendimento do problema 
por falta de esclarecimento junto às casas espíritas, Éder fala também sobre o problema do 
imposto sindical, sugerindo que a USE procure os meios competentes para conseguir a 
liberação do pagamento, ainda que para isto fosse necessário uma audiência com algum 
ministro, tanto Flávio Pereira do Vale como Paulo Roberto Pereira da Costa deverão estudar o 
que poderá fazer, Éder fala também sobre o programa do canal 11, que critica o espiritismo e 
sugere que a USE envie carta aos meios de comunicação mostrando que representa o 
Espiritismo no Estado esta sugestão é aprovada, o DOD deverá estudar a redação da carta para 
posterior análise, Luiz Alberto Zanardi informa que foi formada a Comissão da ABRAJEE para 
organização de um Congresso, composto de Valentin Lorenzetti, Ney Prieto Perez e Hélio Rossi 
e Wilson Garcia, alguns elementos da USE foram indicados para as várias comissões, Éder 
deverá aceitar esta indicação, não havendo outro assunto foi a reunião encerrada e para 
constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 



 

 

São Paulo, 27 de fevereiro de 1984. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 12 de março de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada 
em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr,695, Itaim, no dia 12 de março de 1984, às 
20,20 horas é iniciada a reunião com a leitura da mensagem “Operemos em Cristo”, do Livro 
Vinha de Luz, pelo Presidente Antonio Schiliró e após prece inicial, na sequência é passada a 
palavra a mim, 3º Secretário, para leitura da ata da reunião anterior que é aprovada pelos 
presentes, passando ao expediente registramos o recebimento da seguinte correspondência 
da UNIME de Campinas, acusando o recebimento de discos e solicitando apostila de Orientação 
Doutrinária e material da Campanha Evangelho no Lar, de Paulo Roberto Marques de Carmo 
de Parnaíba, Minas Gerais, solicitando endereço de Centro Espirita, do C. E Caminho do 
Progresso de Curitiba solicitando material de Evangelho no Lar, de Antonio Sampaio, de 
Brusque, Santa Catarina e Osmarino Carlos de Oliveira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
solicitando material de Evangelho no Lar, do C. E. Francisco de Paula Victor, e do C. E. Espírita 
Luz e Caridade ambos de Caconde, São Paulo, comunicando eleição de Diretoria, de Márcio de 
Freitas Noronha, solicitando o livro “Diálogo”, do CRE de Sorocaba boletim informativo do IV 
Encontro Zonal realizado naquela cidade, o Presidente comunica que foram entregues a Carlos 
Cirne, Presidente do CRE São Paulo, recibos de nº 00483 a 00543, da 21ª UDE panfleto sobre a 
II Feira do Livro a ser realizada nos dias 24 e 25 próximos, da Secretaria do Estado da Cultura, 
programa de atividades a ser desenvolvido por aquela Secretaria, recebemos ainda livros, 
jornais e revistas espiritas, em seguida é feita uma analise da reunião do CDE e preparada a 
súmula da ata da reunião, quanto ao trabalho sobre movimentos paralelos recebidos pelo CDE 
em confiança e passado à DE para duplicação e remessa aos órgãos, o Presidente levou ao 
conhecimento dos demais Diretores que lendo rapidamente percebeu que em um local onde 
está indicado 3 (três) itens, constam apenas 2 (dois) e em virtude disto e após manifestações 
de vários Diretores decide a DE que o material deverá ser distribuído a todos os Diretores para 
estudo e posterior deliberação do caminho a ser tomado, é ainda lembrado sobre as palavras 
do companheiro Paulo Toledo Machado que aguarda a DE da USE para prosseguir o 
entendimento, o Presidente sugere e é aprovado que os companheiros Flavio Pereira do Valle 
e Paulo Roberto Pereira da Costa o acompanhem nestes entendimentos, Marcos Miguel da 
Silva, Diretor do Departamento de Mocidade informa que dias 24 e 25 / próximos haverá 
reunião do Departamento em Ribeirão Preto e que dias 30 de junho e 1 de julho será  a última 
reunião do Departamento quando então deverá ser indicado o novo Diretor do Departamento, 
Luiz Alberto Zanardi lembra que sempre no mês de abril há alguma comemoração e sugere que 
se faça algo ainda que simples, o sr. Presidente sugere que se aguarde as conversações com o 
companheiro Paulo Toledo Machado para definição, Odair Cretella de Oliveira fala sobre o 
problema das apostilas, é comunicado que já está sendo providenciado. Sem outro assunto foi 
a reunião encerrada, e para constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 12 de março de 1984. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 26 de março de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada 
no dia 26 de março de 1984, em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr, 695, Itaim, 
as 20,10 horas é iniciada a reunião com a leitura da página “Em meio de Lobos”, pelo 1º Vice-
Presidente Nestor João Masotti, na sequência é lida e aprovada a ata da reunião anterior, no 
Expediente registramos o recebimento da seguinte correspondência da 2º UDE programa de 
palestras do mês de abril, do C. E. Amor e Caridade solicitando informações sobre possibilidade 
do Departamento de Evangelização ministrar cursos para Evangelizadores, da Prefeitura 
Municipal de S. Paulo, convite para festividade na Secretaria da Família e Bem-Estar Social, de 
Cleonice Pacheco Medeiros, agradecendo a oportunidade de ter participado do movimento de 
jovens, do Dr. Wilson Ferreira de Mello, comunicando a impossibilidade de continuar 
representando a USE no Conselho Curador da Fundação Espírita Américo Bairral de Itapira, a 
DE irá estudar outro nome, da AMESP, programa de palestras homenageando o Jornal Folha 
Espírita , do Departamento de Mocidade da UNIME de Adamantina, boletim da XX COMEREA, 
de João Raulito Ribeiro Nunes, solicitando material de Evangelho no Lar, do CREA de Assis 
programa da Jornada Espírita da Região, recebemos ainda diversos jornais e revistas espíritas,  
o sr. Presidente informa que representou a USE em Casa Branca na apresentação do Médium 
João Pio de Almeida Prado, são tecidos comentários pelos Diretores da carta da UNIME de 
Taubaté que será enviada aos órgãos por aquela UNIME, o Presidente pede que todos estudem 
o documento entregue sobre movimentos paralelos para que na reunião dia 14 de maio ele 
possa ser analisado, a Tesouraria informa que já está providenciando o balanço e o material 
para o Imposto de Renda, o Presidente lembra ainda sobre modelo de carta a ser enviada às 
casa espíritas e que poucos apresentaram sugestões, quem quiser ainda fazer tem até a 
próxima reunião, o Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica informa que 
continua assistindo as casas espiritas especialmente do interior e que tem sugerido que a 
contribuição seja paga, a Assessoria informa que entrou em contato com São José do Rio Preto, 
para confirmação do próximo Encontro Zonal, Nestor João Masotti informa que esteve em 
Brasília, falando sobre Estudo Sistematizado, destacando a importância do trabalho, Antonio 
Meneguetti informa que no último domingo houve Encontro de Dirigentes na 17ª UDE, 
abordando o tema Mediunidade, por Heloísa Pires que agradou bastante, não havendo outro 
assunto foi a reunião encerrada e para constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 26 de março de 1984. 
 
Assinaturas 







 

 

Ata de 09 de abril de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE – União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, realizada no dia 9 de abril de 1984, em sua 
sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695, Itaim, após a 
leitura da mensagem “Fortaleza” do livro Vinha de Luz pelo 3º 
Secretário é iniciada a reunião sendo informado que a ata da 
reunião anterior será lida na próxima reunião, passando ao 
Expediente, acusamos o recebimento da seguinte correspondência: 
da UNIME de Araçatuba, comunicando eleição de Diretoria; da Liga 
Espírita do Estado de São Paulo, comunicando novos 
representantes; da UNIME e do CRE de Araçatuba, boletim 
informativo; da União Espírita de Piracicaba, comentando sobre 
preços de assinaturas do jornal; ainda da União Espírita de 
Piracicaba pedindo o envio de carnês para o Tesoureiro; do CRE 
São Paulo, boletim da Tesouraria; de Armando Baralli; orçamento 
de serviços gerais de contabilidade através de computador; da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, comunicando 
afastamento de diretores; recebemos ainda jornais e revistas 
espíritas, Odair Cretella comenta sobre as apostilas do 
Departamento que considera muito bom o trabalho, Luiz Alberto 
Zanardi informa que irá se informar sobre o preço da impressão 
do jornal para ver se faz outro ou não, desde que o aumento foi 
muito grande, e sobre o dia 18 de abril, em virtude do tempo não 
haverá nada este ano, o Presidente lembra do trabalho do CDE 
sobre movimentos paralelos para os Diretores opinarem na reunião 
do dia 14 de maio, Nestor informa que as reuniões de vibrações 
que são feitas às 5as feiras na sede da USE passarão a fazer um 
estudo da Doutrina com convite extensivo a todos que quiserem 
participar, o Presidente fala da dívida do Departamento de 
Mocidade que deverá quitá-la com juros e correção monetária e 
para tanto está organizando um festival no Centro Cultural de 
São Paulo, no dia 10-11-12/abril, não havendo outro assunto foi 
a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade Odair 
Cretella de Oliveira, e para constar eu, 3º Secretário, lavrei 
a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de abril de 1984. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 23 de abril de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada 
no dia 23 de abril de 1984, em sua sede à rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 695, às 20 
horas e 15 minutos é iniciada a reunião após a prece de abertura destacando que encontra-se 
em visita os companheiros Marcelino Fernandes Romeiro e Cesar Serene Pereira do CRE de 
Sorocaba, Sander Salles Leite do CRE de São Paulo e Lourenço Farrela do Departamento de 
Orientação Administrativa e Jurídica da USE, é lida carta do CRE Sorocaba, sobre problema 
surgido na UNIME de São Roque com transformação de Centro Espírita em órgão da USE, 
prestando outras informações necessárias para esclarecer os Diretores, devendo São Roque 
permanecer apenas com os Centros daquela cidade e ser criada oportunamente a UNIME de 
Mairinque, sugerido por Marcelino  uma reunião com membros da DE em São Roque para 
tentar encontrar uma solução, deverão estar presentes os companheiros Flavio Pereira do Valle 
e Paulo Roberto Pereira da Costa em dia a ser confirmado pelo CRE de Sorocaba, é lida também 
carta da UNIME de São Roque sobre o mesmo assunto, em seguida os companheiros de 
Sorocaba se retiram e a reunião prossegue com a leitura das atas da reuniões da DE do dia 26 
de março e 9 de abril que são aprovadas, passando ao expediente registramos o recebimento 
da seguinte correspondência: do C. E. Corrente da Fraternidade pedindo modelo de Estatuto, 
de Manuel Martins Pinheiro, pedindo informações sobre fundação de Centro e modelo de 
estatuto, da Art. Jem Comercial Ltda, folheto comercial, da AMESP Indicando representante 
junto ao CDE, da UNIME de Santo André, comunicando eleição de Diretoria, da UNIME de Ilha 
Solteira, boletim informativo, do Círculo de Leitura Espírita, solicitando cotas de jornal gratuito, 
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo convidando Nestor para um 
culto ecumênico, em participar em nome da USE, da 19ª UDE, comunicando o encerramento 
de atividades de Mocidade daquele órgão, a Mocidade Espírita de Vila Esperança, da UME de 
São Caetano do Sul, comunicando apresentação junto ao CDE, da UNIME de Presidente 
Prudente, solicitando regimento  interno, da Federação Espírita de Goiás, Boletim informativo, 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sobre a devolução de encomendas e sobre 
cobrança de taxas de armazenamento, da União Regional  Espírita de Ponta Grossa, informando 
sobre a Feira do Livro de 14 a 18 de abril, recebemos ainda jornais e revistas espíritas, na 
sequência Zanardi protesta sobre a demora da remessa do jornal, Flavio informa que esteve 
em Jundiaí, informando que houve eleição da Diretoria daquele órgão, com estatuto registrado 
e tudo indica que deverá correr bem, Paulo fala sobre as Zonais, que em contato com São José 
do Rio Preto, ficou marcado para o dia 17 de junho em São José, e prestou outras informações 
sobre a forma que será este encontro, sobre Santo André, tem encontrado muita dificuldade 
para uma definição, e será confirmado depois, estando já definidos Bloco B em Jundiaí dia 27 
de maio, Bloco C,  em São José do Rio Preto, dia 17 de junho, Bloco D, dia 20 de maio em 
Barueri, sobre movimento paralelo, a DE decide deixar para o CDE de setembro decidir, em 
virtude da falta de assinatura no documento e erro de fato constatado na folha 18 e a 
aprovação pelo C.D.E em confiança sem tomar conhecimento, não havendo outro assunto foi 
a reunião encerrada com a prece proferida pelo companheiro Flavio Pereira do Valle e para 
constar eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 23 de abril de 1984. 
 
Em tempo, o sr. Presidente informa sobre reunião realizada no dia 24 de março último no Lar 
da Família Universal com a Diretoria do Lar e o Presidente da USE mais os companheiros Flavio 
Pereira do Valle e Paulo Roberto Pereira da Costa pela USE, quando foram levantados pelo sr. 



 

 

Paulo Toledo Machado, Presidente do Lar da Família Universal, os seguintes pontos: reafirmou 
a intenção da LFU em contribuir com recursos para que a USE tenha a sua sede própria, 
informou ainda, que o LFU deverá se transformar em Instituto de Cultura Espírita semelhante 
ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, sediado no Rio de Janeiro, que a USE deveria estudar 
a participação do Instituto de Cultura Espírita (no futuro ex – LFU) como membro integrante 
do seu CDE - Conselho Deliberativo Estadual, que o LFU contribuirá com recursos financeiros 
para construção de uma sede comum da USE e do futuro Instituto de Cultura Espírita. Indagado 
pelo sr. Antonio Schiliró, respondeu o sr. Paulo T. Machado, que a sede comum da USE e do 
Instituto de Cultura Espírita seria em forma de condomínio, cabendo a cada Instituição suas 
próprias instalações com frações ideiais de terrenos, podendo, no estatuto, haver partes 
comuns para utilização em conjunto como anfiteatro, refeitório, e etc. Manifestou 
preocupação com a transformação do CRE, em pessoa jurídica, em que poderá mais tarde 
trazer dificuldade no que concerne aos aspectos de patrimônio da USE, Informou das medidas 
que vem sendo tomadas junto à Prefeitura de São Paulo, no sentido da doação de um terreno 
para a USE e o Instituto de fácil acesso com área de 2.700 m2, localizado na regional da Lapa, 
Marginal do Tietê, e cerca de estação do metrô, que na fase inicial, após a USE/ICE já possuir 
um terreno, o LFU colocaria um terreno de sua propriedade de 3.000 m2 localizado na Penha, 
com valor estimado hoje de Cr$ 50 milhões à disposição para início da construção da sede 
própria comum da USE e do ICE, que numa fase seguinte, poderia também ser estudada a 
venda da sede do atual LFU, objetivando assim, angariar fundos para a sede USE/ICE. Para que 
os objetivos da concretização da sede própria da USE/ICE sejam alcançados deverá ser 
constituído uma Comissão integrada por elementos da USE/LFU, incumbida de encaminhar 
todas as providências necessárias à realização do empreendimento e da qual farão parte 
também engenheiros, arquitetos e outros profissionais necessários à realização da obra, o sr. 
Antonio Schiliró perguntou ao senhor Paulo Toledo Machado se era pensamento da LFU contar, 
também, com os recursos financeiros já arrecadados pela USE em campanhas realizados em 
favor da obtenção de sua sede própria. O sr. Paulo Toledo Machado respondeu que não e, no 
seu entender, os rendimentos dos recursos, já disponíveis, poderão ser utilizados para atender 
as despesas administrativas da USE, respondendo ao sr. Paulo R. Pereira da Costa o sr. Paulo T. 
Machado informou que as finalidades do Instituto de Cultura Espírita serão uma instituição 
voltada à cultura espírita, ao estudo e à pesquisa cientifica espírita e ao Museu do Livro Espírita, 
este último com a guarda e manutenção do acervo de livros e bibliotecas de espíritas ou de 
entidade já existente no Estado São Paulo, que no futuro poderão ser adquiridos por compra 
ou doação. 
 

São Paulo, 23 de abril de 1984. 
 

Assinaturas 











 

 

Ata de 14 de maio de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE - União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada 
no dia 14 de maio de 1984, em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, às 
20,15 horas, é iniciada a reunião com a leitura da mensagem “Santifica-nos a Verdade” pelo 
Diretor do Departamento de Mocidade Marcos Miguel da Silva, na sequência é lida e aprovada 
a ata da reunião anterior, passando ao expediente registramos o recebimento da seguinte 
correspondência: da Federação Espírita Esperantista Circular; do CRE - Presidente Prudente, 
programação da Jornada Espírita de 12 a 19 de maio; da FEB, folhetos contendo Diretrizes da 
Divulgação de Atividades Espíritas, da AMESP, programação de palestra; da UNIME de 
Botucatu, relatório de atividades do biênio 82/89; da FEB sobre carta de Valter dos Santos 
referente à doação de terreno àquela Instituição; da Sociedade Espírita na Seara do Mestre, 
convidando para festa de aniversário, de Elaine C. Ramazzini, cópia de carta enviada à FEB, 
cumprimentando pelo trabalho de doutrina na Mocidade Espírita de Fernandópolis, solicitando 
informações sobre assistência a filhos de assistidos; de Mara S. S. Miranda de Araraquara, carta 
ao Departamento de Evangelização Infantil; da Federação Espírita Pernambucana, informando 
eleição de Diretoria; da Creche Lar da Criança de Pirituba convidando para festa de 25º 
aniversário; da UNIME de São João da Boa Vista, informando eleição de diretoria; da UNIME de 
São José dos Campos, informando sobre ordem de pagamento; da UNIME de Adamantina, 
informando sobre realização da 21ª. COMEREA em Osvaldo Cruz; da UNIME de Jales, 
informando sobre eleição de Diretoria; do Instituto Kardecista da Bahia, solicitando discos; da 
UNIME de Araçatuba, boletim informativo; do CRE de Ribeirão Preto, relatório do Encontro 
Zonal do bloco C, dia 19/2/89 naquela cidade; da UNIME de Jacareí solicitando regimentos 
internos dos Departamentos da USE, informando sobre eleição e enviando relatório de 
atividades; da UNIME de Santo André, boletim informativo; da 2ª. UDE,  programa de palestras; 
da FEB, documento referente à proposta da USE, para instalação de órgão executivo do 
Conselho Federativo Nacional; de Marcos Miguel da Silva, carta solicitando endereços de 
Centro Espíritas e órgãos da USE, para enviar correspondência por ocasião da eleição da DE; 
cópia de carta da Secretaria enviada à Comissão para Eleição da DE, colocando-se à disposição 
das chapas existentes o cadastro das sociedades espíritas e órgãos para o envio de 
correspondência relativa à eleição, recebemos ainda jornais e revistas espíritas; na sequência 
Paulo Roberto informa que esteve em Sorocaba juntamente com Flávio Pereira do Valle, 
reunindo com o CRE daquela cidade e a UNIME de São Roque com 14 companheiros presentes, 
sendo muito bem recebidos e após ouvir as partes, conseguiram contornar a situação, devendo 
ainda haver união do CRE com a UNIME, para regularizar de vez, foi ainda prestado 
esclarecimento sobre a estrutura e funcionamento da USE e sobre a contribuição sindical, 
colocando-se à inteira disposição para palestras, se for necessário, Marcos presta outros 
esclarecimento sobre a situação naquele órgão, Marcos presta informação sobre 
Departamento de Mocidade, que na reunião dos dias 29 e 25/03 em Ribeirão Preto, foi 
discutida a divisão territorial, pois a atual não está dando os resultados necessários, está sendo 
feito na prática esta experiência e possivelmente será aprovada, quando receber relatório da 
confraternizações passará à DE, Nestor presta informações sobre a confraternização de São 
João da Boa Vista, considerando muito bom o evento, Attílio Campanini e Waldemar Fabris 
falam sobre o trabalho doutrinário e sobre o preço dos carnets do Banco Itaú que aumentou 
muito o seu valor, fica definido dia 8 de julho para realização da 19ª Assembleia Geral da USE, 
Clodoaldo fala sobre a questão da doação do Lar da Família Universal, sobre o local e condições 
do mesmo, entendo ele que a Comissão da Sede Própria deveria estar acompanhando a 
situação, o sr. Presidente presta os esclarecimentos necessários, informando que nesta fase 



 

 

não há ainda nada definido e quando necessitar de aprovação é evidente que o assunto será 
levado ao CDE. Não havendo outro assunto foi a reunião encerrada e para constar, eu, 3º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo 14 de maio de 1984.  
 
 
Assinaturas 
 
 











 

 

Ata de 28 de maio de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE - União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizada 
no dia 28 de maio de 1984, às 20,20 horas, é iniciada a reunião com a leitura da mensagem “De 
ânimo forte” do Livro Fonte Viva, pelo 2º Vice-Presidente Éder Fávaro, em seguida é passada a 
palavra a mim, 3º Secretário, para a leitura da ata de reunião anterior que foi aprovada e 
assinada pelos presentes, na sequência passou-se ao expediente que registrou o seguinte: 
carta da União Espírita Cearense com programa de atividades; de Márcia Regina M. dos Anjos, 
pedindo endereço de Centros Espírita de Pirassununga; da UNIME de São Roque convite para 
o 8º Festival da Canção Espírita; da Federação Espírita da Bahia, relatório de atividades; do CRE 
de Assis, programação da Jornada Regional Espírita; da Federação Espírita da Bahia, convite 
para homenagem póstuma a Deolindo Amorim de 28/4 a 29/7; da Secretaria de Cultura do 
Estado, regulamento de concurso estímulo para jovens instrumentistas; do Centro Espírita 
Eurípedes Barsanulfo de Cajuru, integrando-se ao quadro de Sociedade Unidas; da Editora 
Espírita Correio Fraterno do ABC, preçário de livros; da 17ª UDE, comunicando desligamento 
das Sociedades Núcleo de Estudos Espíritas Leonico e Grupo de Estudos Espíritas Irmã 
Clementina; da 17ª UDE comunicando eleição de Diretoria; da 19ª UDE, solicitando isenção das 
mensalidades do Centro Espírita Missionário de Jesus; do CRE de São Paulo, balancete da 
Tesouraria; da UNIME de Santo André, balancete da Tesouraria; de Irene Carvalho; do Teatro 
Espírita de Brasília, comunicando sobre a peça teatral a ser levada em São Paulo, no Teatro 
Arthur Azevedo, pedindo para ser vendido os ingressos com 50% de desconto ou seja 50% para 
instituição que vender; da Sociedade Espíritas Fé, Esperança e Caridade de Júlio de Castilho, 
RS, solicitando endereço de Centros Espíritas de São Paulo; da ABRAJEE, comunicando a 
realização do Festival da Canção (???), nos dias 29 e 30 de setembro; da UNIME de Ilha Solteira, 
boletim informativo; da AMESP, programa de palestras de junho; da UNIME de Ribeirão Preto, 
Departamento de Mocidade, solicitando material do Departamento da USE; da 15ª UDE, 
comunicando eleição da comissão executiva; do Centro Espírita Antônio de Pádua, de Palmital, 
solicitando divulgação de promoção no jornal; da 10ª UDE, cópia de carta do Centro Espírita 
Maria da Glória de Nazareth comunicando eleição de diretoria; da Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, comunicando a realização do Festival de Música e Poesia no Rio Grande do Sul; 
recebemos ainda jornais, revistas e livros diversos; o sr. Presidente informa que estão sendo 
tomadas as providências necessárias para realização da Assembleia Geral no dia 8 de julho 
próximo, deverão ser enviados no mesmo envelope o material da Secretaria e dos 
Departamentos, embora de acordo com a comunicação verbal de Marcos Miguel da Silva a 
chapa Unificação não conseguiu aprontar em tempo o seu material, enviando apenas a relação 
dos nomes que a compõem, enquanto a chapa União e Trabalho enviará todo o seu material, 
sobre o programa da Assembleia a DE decide, concordando com a sugestão do Presidente, que, 
a reunião do CDE, quando deverá ser eleita a nova DE, será junto com a Assembleia, que seja 
no mesmo recinto, desde é claro que o CDE não decida ao contrário, o Presidente falou também 
da Assembleia do CRE de São Paulo, quando houve a eleição da nova Comissão Executiva, e das 
dificuldades encontradas para que se organizasse uma chapa completa, Nestor José Masotti 
informa que esteve representando a USE no dia 22 de maio na Mostra de Arte do médium Luiz 
A. Gasparetto no recinto da Secretária de Cultura do Estado, sendo que no dia 26 de maio 
estiveram presentes nesta Mostra os Diretores da USE, Antonio Schiliró, Geraldo de S. Spínola, 
Luiz Alberto Zanardi e Joaquim Soares, Nestor informa que esteve em Rio Claro fazendo 
palestras e assistiu à eleição da Comissão Executiva do CRE, daquela região, Divaldo Pereira 
Franco deverá receber o Título de Cidadão de Araçatuba e Paulo Sérgio Perry de Carvalho, o 
presidente do CRE de Araçatuba deverá representar a USE, nesta oportunidade, segundo 



 

 

sugestão do Presidente deverá ser publicado no jornal o quadro de expositores, não havendo 
outros assuntos foi a reunião encerrada e para constar, eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 28 de maio de 1984. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata de 11 de junho de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE - União das Sociedades Espíritas de São Paulo, realizada no dia 11 
de junho de 1984, em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 695, às 20,30 horas 
é iniciada a reunião com a leitura da mensagem "Presente â Multidão" do livro Vinha de Luz 
pelo sr. Presidente, destacando que esteve visitando a USE pela primeira vez Júlio Alves de Lima 
de Castro Leite 3 (três) meses, dando início é lida e aprovada a ata da reunião anterior, 
passando ao expediente registramos o recebimento da seguinte correspondência: do CRE de 
Rio Claro, solicitando folheto "Dinamização das Atividades Espíritas”; do Centro Espírita dr. 
Adolfo Bezerra de Menezes, de Presidente Epitácio, informando eleição de Diretoria; do Centro 
Espírita Humberto de Campos e Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade da mesma cidade, 
informando sobre eleição de Diretoria; de Paulo Eduardo Gonçalves, Amparo, comunicando a 
impossibilidade de realizar Encontros de Dirigentes de Mocidades; da UNIME de Bauru 
enviando formulário cadastral; da AMESP, circular programa de palestras de julho; da UNIME 
de Adamantina, programa da XXI COMEREA; do CRE de Ribeirão Preto, comunicando eleição 
da Comissão Executiva do Departamento de Mocidade; do Centro Espírita Joana D'arc de Serra 
Negra, programa do Mês Espírita; da UNIME de Botucatu, boletim informativo; da UNIME de 
Araçatuba, boletim informativo destacando o fato do companheiro Divaldo Pereira Franco, ter 
recebido o Título de Cidadão Araçatubense; da AMESP, programa de palestra de junho; da 
Federação Espírita do Estado de Goiás, boletim informativo; Lux Jornal, catálogo demonstrativo 
do serviço; do Centro Espírita Cairbar Schutel, solicitando exemplar de apostila do programa 
Campanha de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita; do CRE de Taubaté, programa de 
atividades para 1984 e solicitando formulário cadastral; do Círculo Espírita Evolución, da 
Colômbia, solicitando endereços de instituições para ser visitadas pelos companheiros quando 
da sua estada em São Paulo; da Liga Espírita do Estado de São Paulo comunicando da mudança 
de endereço e convidando para a inauguração da nova sede, à Alameda Barão de Campinas, 
308; do Centro Espírita A Caminho do Progresso, de Curitiba, solicitando endereços de Centro; 
da UNIME de Amparo, comunicando eleição da Comissão Executiva; da UNIME de Jaboticabal, 
cumprimentando a USE, pelo aniversário; da Associação Beneficente de Estudos Psíquicos dr. 
Bezerra de Menezes, de Ribeirão Preto, solicitando livros da FEB; da FEB, comunicando que não 
haverá reunião do Conselho Federativo Zonal em virtude do Curso de Evangelização 
Internacional; da USEERJ, Manual de Administração do Centro Espírita preparado por ela; o sr. 
Presidente apresenta o Diário Oficial de 29 de maio de 1984, onde foi publicado o Edital de 
Convocação da Assembleia Geral da USE, na página 27; recebemos ainda do Albergue Leão 
Marcondes, de São José dos Campos, relatório de atividades e solicitando livros da FEB; o sr. 
Presidente lê o programa da Assembleia Geral, informando que a reunião do CDE deste dia será 
no mesmo salão da Assembleia, sendo que todas as providências para a mesma já estão sendo 
tomadas e que o material da chapa Unificação que deveria ser enviado junto com a convocação 
da Assembleia e o material da chapa União e Trabalho será enviado em separado em virtude, 
segundo informações do companheiro Marcos Miguel da Silva, não ter ficado pronto no prazo, 
sendo porém fornecido ao mesmo envelopes e etiquetas de endereços de todas as sociedades 
unidas e dos órgãos, Nestor J. Masotti fala sobre as dependências dos Departamento, que não 
estão em condições de uso, e a necessidade de deixar o local em ordem, Luiz Alberto Zanardi 
informa que o jornal deverá sair na próxima semana, Marília de Castro, do Departamento de 
Arte, informa que deverá ser realizado Festival de Música em novembro e haverá encontros 
sobre teatro, em cidades do interior, sendo que o Departamento dará ênfase a este dois 
setores, e detalha outras atividades que o Departamento deverá realizar, Odair Cretella de 
Oliveira, do Serviço Assistencial, informa que deverá organizar material sobre creche, como 



 

 

atividade do Departamento, deverá ser estudada a forma do movimento de unificação para 
colaborar com a Associação de Amparo ao Desempregado, informando que Antonio Roberto 
Bocalon, deverá colaborar com o Departamento, Nestor comenta que falou dia 10 de junho na 
Federação com boa receptividade sendo recebido inclusive pelo novo Presidente daquela casa. 
Não havendo outro assunto foi a reunião encerrada e para constar, eu, 3º Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo,11 de junho de 1984.  
 
Assinaturas 











 

 

Ata de 25 de junho de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE – União das Sociedades Espíritas do Estado de S. Paulo, realizada  
em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 695, às 20,25 horas do dia 25 de junho de 
1984, é iniciada a reunião com a leitura da mensagem “Amizade e Compreensão” pelo 1º 
Secretário Geraldo de S. Spindola, na sequência é lida e aprovada a ata da reunião anterior , no 
expediente registramos o recebimento da seguinte correspondência: da UNIME de 
Adamantina programa do XI Mês  Espírita; do C.E. Bezerra de Menezes; de Jaguaretama, Ceará, 
carta pedindo a colaboração para programação; da Federação Espírita do Estado de Goiás, 
Boletim Informativo; de João Paulo Fontes do Patrocínio, de Ribeirão Preto, solicitando material 
do Departamento de Mocidade; do CRE –Araçatuba, carta com os comentários sobre as 
confraternizações, e ainda carta deste mesmo órgão comentando sobre carta enviada à DE 
com sugestão ao CDE e reforma estatutária; de Hamilton Bataglia, de Itápolis, pedindo 
informações sobre a forma de legalizar um Centro Espírita; da Federação Espírita do Paraná, 
Plano Global de Atividades p/ 84/87; convite de casamento de Antônio Carvalhal com a 
senhorita Marinez Teixeira dia 7 de julho em Pindamonhangaba; da Aliança Espírita Evangélica; 
circular informando sobre o Curso de Dirigentes de Mocidades; da UME de S. José dos Campos, 
convite para participar da 10ª Semana da Família de 7 a 14 de julho; da Associação Paulista de 
Solidariedade ao Desemprego; circular informando sobre forma de colaboração da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo; preçário, recebemos ainda revistas e jornais espíritas; em 
seguida o sr. Presidente apresenta o relatório da DE, que será apresentado à Assembleia, assim 
como apresenta o relatório da comissão da sede própria, referente ao 2º Festival de Música 
Mediúnica que será também distribuído na Assembleia, sendo analisado sobre as providências 
tomadas para a realização da mesma; os Tesoureiros apresentam o balanço da USE até 31 de 
dezembro e relatório de 1983, que foram aprovados pelos demais Diretores; Nestor informa 
que esteve juntamente com o confrade Paulo Roberto em S. José do Rio Preto, por ocasião do 
Encontro Zonal dia 17 de Junho com boa presença, sendo abordado o Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita, sugerido pela FEB. Não havendo outro assunto, foi a reunião encerrada e 
para constar, eu, 3º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 25 de Junho de 1984. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata # 1 - 09 de julho de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 1ª Reunião Ordinária da DE da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
biênio 1984/1986, realizada em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães, 695, aos nove 
de julho de 1984. Às 20hs e 40min o sr. Presidente Antonio Schiliró iniciou esta reunião, lendo 
uma mensagem para meditação, quando aproveita para lembrar a nossa oportunidade do 
trabalho e a nossa responsabilidade pelo compromisso assumido. Após proferida prece, passou 
a palavra ao Secretário Geral, sr. Geraldo de Souza Spindola, para apresentação de 
correspondência como segue: 1) da Federação Espírita do Paraná apresentando seu Plano 
Global de Atividades para 1984/87; 2) do C. E. Joanna D’Arc, programa do III Mês Espírita, de 
Serra Negra; 3) do CRE – Sorocaba, correspondência enviando formulário de atualização 
cadastral das UNIMEs relatório ao CRE 82/84; 4) da Livraria Allan Kardec, carta anunciando o 
lançamento do livro “As Quatro Deusas da Babilônia”; 5) da 19ª UDE, circular informando a 
realização do II Encontro da Criança, a se realizar no próximo dia 29 de Julho; 6) da UNIME-
GUAR, Programa da XI Semana Espírita de 20 de agosto até 26 de agosto, contendo palestra, 
filmes e teatro; 7) do CRE Presidente Prudente, circular informando realização de sua 
Assembleia Geral Ordinária, empossando o seu Conselho Deliberativo; 8) da 16ª UDE, ata 
informando não poder pagar a mensalidade de Cz$ 4.000,00 à USE, propondo que se combine 
pagando Cz$ 2.000,00 aquelas mocidades que puderem manter esse compromisso; 9) da 16ª 
UDE, circular informando a eleição de sua Comissão Executiva no dia 28 de abril último; 10) da 
UNIME DE Araçatuba, boletim Informativo nº 155 do mês de julho; 11) cartaz promocional do 
IV Concurso Raimundo Correia, de Poesia; 12) do CRE – Assis, programa para realização da 
Jornada Regional Espírita a se realizar dia 28 de julho com encerramento dia 25 de agosto do 
corrente ano; 13) carta recebida do C. E. Francisco de Assis, da cidade de Padre Nóbrega dando 
informações de suas dificuldades de trabalho espírita na cidade; 14) recebimento do livreto 
contendo os Estatutos da União Espiritualista Luz e Verdade “Candido Rosa”, de Santa Cruz do 
Sul; 15) da Federação Espírita do Estado de Goiás, circular referente a suas atividades. O 
confrade Nestor propõe se transforme as reuniões da DE em reuniões de “conhecimento” de 
diversos assuntos, para que aproveite o tempo utilizado com correspondência, o qual toma boa 
parte da reunião. Por extensão de raciocínio, mesmo procedimento para Tesouraria e 
Departamentos. Assim, as segundas feiras seriam, em geral, utilizadas para a realização das 
diversas tarefas administrativas. Em sequência, é discutido o assunto levantado pelo 16º UDE 
referente a mensalidades reduzidas, concluindo e que é perfeitamente válido, conforme os 
Estatutos da USE, devendo o órgão receber a resposta a respeito. Tesouraria: o confrade Attílio 
comunica que durante a realização do CDE de 8 de julho p.p. foram vendidos livros e apostilas, 
cujo resultado estão sendo devidamente contabilizados, bem como apresenta outras 
informações de interesse da Tesouraria. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, 
encerra-se esta reunião às 22 horas, para os devidos fins, eu, Sander Salles Leite, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 09 de Julho de 1984. 
 
Em tempo, acrescente-se que as reuniões serão ´para conhecimento e decisões’. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 2 - 23 de julho de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 2ª reunião ordinária da DE da USE em 23 de julho de 1984.com início às 20 hs 25 min. 
em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, pelo sr. Presidente Antonio 
Schiliró que solicita ao confrade Geraldo Spínola que leia e comente 4 pequenos trechos do 
livro “Vinha de Luz”. Proferida a prece, anuncia a presença do confrade Agostinho Andreoleti, 
Presidente do CRE-SP, passando a palavra ao confrade que informa sobre o assunto Sede 
Própria da USE discutido pelo CD do CRE em sua última reunião. Tal assunto versou sobre a 
possibilidade de que, quando a USE tiver sua sede própria, possa também abrigar a sede do 
CRE, embora tenha salientado ser de competência do CDE tal decisão. Tal preocupação se deve 
principalmente ao fato de que, a atual sede do CRE ocupada no Lar da Família Universal, deverá 
ser desocupada. É esclarecido pelos companheiros Agostinho e Schiliró, que, provisoriamente, 
será ocupada as dependências do Instituto Espírita de Educação. Quanto à aquisição de uma 
sede de imediato, cabe ao CDE a decisão. Quanto à utilização da futura sede da USE pelo CRE-
SP, também preocupação trazida pelo confrade Agostinho, é-lhe informado que a DE não 
discutiu o assunto, cabendo este assunto ainda ser discutido pelo CDE quando for encaminhado 
de maneira específica. Após vários comentários e esclarecidos todos os pontos o confrade 
Agostinho se despede dos presentes, continuando o Secretário Geral com a sequência da 
reunião apresentado o expediente da Secretaria: a) carta do CRE-SP referente a pedido de 
isenção de mensalidades de centros espíritas da Unime - Mogi, bem como pedido de 
desligamento do C.E. Cairbar Schutel como sociedade unida; b) da 19ª UDE, pedido de isenção 
de contribuição social do CE Missionários de Jesus, incluindo mais três sociedades que não 
pagam suas contribuições; c) da UNIME de Botucatu, carta enviando cheque de Cr$ 14.400,00 
(quatorze mil e quatrocentos cruzeiros) para acerto de contas; d) da Sociedade Espírita Paz em 
Jesus da cidade de Uruguaiana solicitando informações sobre denominado “médium 
Garrincha”; e) da Sociedade Espírita União e Caridade de Ribeirão Preto, solicitando listagem 
de endereços das sociedades espíritas do Estado de São Paulo; f) do Centro Espírita Amor e 
Caridade de Bauru, oferecendo sua tradicional rifa beneficente. g) da Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém carta convidando para comemoração do seu 68º aniversário, no dia primeiro de 
setembro próximo às 20 horas; h) da Mocidade Espírita de Garça, informando ter assumido a 
dívida de Cr$ 75.000,00 da UNIME de Garça; i) da Fraternidade Espírita Ramatis, informando 
sua nova localização à Rua Pedro Cacunda, 331, 3º andar, Jardim São Paulo; j) da UMEPREVEN, 
cumprimentando pela reeleição do sr. Antonio Schiliró; k) do Instituto Espírita de Educação, 
comunicando que não mais será permitido o uso do pátio da escola como estacionamento a 
partir de 30 de julho próximo; l) da ABRAJEE, comunicando realização de um Painel de Debates 
pela comemoração do Dia da Imprensa Espírita, no próximo dia 26 de julho; m) do C. E. 
Missionários de Jesus, tecendo comentários sobre os planos de trabalho das chapas que 
concorreram às eleições da USE; n) da UNIMEC Campinas congratulações à chapa eleita; o) do 
CRE Campinas, carta cumprimentando pela eleição da nova Diretoria da USE; p) da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos recomendações quanto à etiquetagem das 
correspondências; q) da UNIME Andradina, informando a eleição de sua Diretoria para o biênio 
84/86; r) da União Espírita do Monte Alto, carta informando atividades de divulgação de 
mensagens espíritas em locais públicos. Em seguida, trata-se da composição dos 
departamentos, estudo por ora, confirmados os seguintes Diretores para os Departamentos da 
USE: Departamento de Comunicação: Luiz Alberto Zanardi; Departamento de Educação 
Espírita: Ilízia Moreira; Departamento de Evangelização Infantil: Amélio A. Calixto; 
Departamento de Finanças: Waldemar Fabris; Departamento de Mocidade: Rui Brasil; 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica: Flávio Pereira do Valle, Departamento 



 

 

de Orientação Doutrinária: Nestor João Masotti; Departamento de Serviço Assistencial Espírita: 
Odair Cretella de Oliveira. Os demais Departamentos ficam na dependência de confirmação. 
quanto ao Plano de Trabalho da DE, deverão ser anotados todas as sugestões possíveis para a 
composição do mesmo, tendo sido salientada a necessidade de se dar prioridade para as 
atividades do Departamento de Orientação Doutrinária. É lembrada a necessidade de se 
estudar a maneira pela qual a USE deva se aproximar dos órgãos do interior. Não havendo 
nenhum outro assunto a ser discutido a reunião é considerada encerrada pelo sr. presidente e 
para os devidas fins, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo 23 de julho de 1984. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata # 3 – 13 de agosto de 1984 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 3ª reunião Ordinária da DE da USE, realizada aos 13 de 
agosto de 1984, em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães, 
nº 695, às 20h 20min. O sr. Presidente Antonio Schiliró considera 
iniciada a reunião e, após um instante para leitura, meditação 
e prece, apresenta a pauta de assuntos assim definida: leitura 
da ata da reunião anterior, expediente da Secretaria, assuntos 
do Presidente, Tesouraria, palavra aos Departamentos, Assessoria 
de Organização e Planejamento, palavra aos membros da DE e 
apreciação final dos assuntos da reunião pela Presidência. Após 
a leitura da ata da reunião anterior, aprovada sem ressalvas e 
a assinada pelos que estiveram presentes, a palavra é dada à 
Secretaria Geral que apresenta o seguinte expediente:1) carta 
recebida de Tertúlia Espírita do Evangelho, São Vicente-SP, 
solicitando isenção de contribuição; 2) recebimento do Boletim 
Informativo do PED de julho/84; 3) do C.E. Amor e Caridade de 
Bauru–SP cópia de carta endereçada à FEB solicitando Curso para 
Evangelizadores e, em anexo, cópia resposta da FEB informando 
ser de competência da USE tal empreendimento; 4) carta do 
confrade Hermínio C. Miranda do Rio de Janeiro, solicitando 
parecer da USE sobre a possibilidade de editar a obra de Deolindo 
Amorim, complementada e concluída por ele, Hermínio, devido ao 
desencarne do autor. Os direitos autorais já haviam sido cedidos 
à USE, da qual o confrade aguarda confirmação da edição (2º). A 
USE escreverá ao confrade Hermínio C. Miranda solicitando os 
originais e posterior providências; 5) da União Espirita 
Mineira, carta cumprimentando pela eleição da USE; 6) convite do 
NEEAF – Núcleo de Estudos Espíritas Anália Franco para a I 
Chocolatada Beneficente, realizada em 28 de julho último; 7) 
convite do 16º CDE para o Diálogo sobre Educação Espírita, já 
realizado em 13 de julho último; 8) carta da confreira Elaine 
Curti Ramazzini informando sobre sua participação no Curso 
Internacional de Evangelizadores Espíritas para a Infância e 
Juventude na FEB realizado em Brasília nos dias 22 a 26 de julho 
último; 9) da Soc. Esp. União e Caridade de Ribeirão Preto – SP, 
solicitação de relação de endereços de Sociedade Unidas; 10) da 
UNIME – São Roque cópia de ata de suas 12ª e 13ª reuniões 
ordinárias; 11) programação para o mês de setembro da Assoc. 
Médico-Espírita de São Paulo; 12) Boletim da FLE, informando sua 
nova sede provisória na cidade de Monte Alto – SP; 13) Boletim 
Informativo da UNIME – Araçatuba; 14) solicitação de material 
para Cursos de Evangelização pelo C. E. Ismênia de Jesus, Santos 
– SP; 15) Lar Fabiano de Cristo, Rio de Janeiro, solicita 
recebimento regular de noticiário sobre a USE; 16) carta do 
confrade José Jorge, Rio de Janeiro, cumprimentando pela eleição 
da USE; 17) da F.E.E. Goiás, cumprimentando pelas eleições da 
USE; 18) da 7ª UDE, informando a composição de sua diretoria; e, 
finalmente, 20) da USEERJ, carta solicitando um Regimento 
Interno do Departamento de Educação da USE. Assuntos do 
Presidente: 1) o sr. Presidente comunica e relata o resultado da 



 

 

reunião informal realizada com vários companheiros do Movimento 
Espírita da Capital para tratar de assuntos ligados ao Movimento 
e à Doutrina. Um relatório sobre a reunião será emitido e enviado 
a todos os participantes e aos convidados que não participaram; 
2) O hospital Américo Barral da cidade de Itapira – SP solicita 
novo representante junto àquela instituição, uma vez que o dr. 
Wilson Ferreira de Mello, conforme sua carta do mês de março 
deste ano desligando-se de tal compromisso. A DE da USE fará 
consulta ao CRE Campinas para apresentação de três nomes; 3) 
para a composição da Ordem do Dia do próximo CDE, deverão ser 
considerados os seguintes assuntos: constituição de nova 
Comissão para concluir o trabalho sobre Movimentos Paralelos e 
para conclusão dos estudos do Regimento Interno do CDE. Em 
seguida o sr. Presidente apresenta à DE a Diretora do 
Departamento de Educação, assessorada por Solange Colonna de 
Oliveira, 1ª Secretária, e Elizabeth Belosa Canicais Brandt, 2ª 
Secretária; o confrade Rui Brasil Assis, Diretor do Departamento 
de Mocidade que informa os nomes de Comissão Diretora do 
Departamento: Secretário de Doutrina, Marcelo de Mesquita 
Spínola; Secretária Administrativa, Marli de Fátima Santilone 
(?) e ainda vago a Secretaria de Divulgação. Como metas básicas, 
terá a continuidade de atividades em andamento e as atividades 
doutrinárias. Tesouraria: O sr. Attílio Campanini informa que 
para atender às despesas administrativas foram transferidas, no 
mês de julho, duas parcelas da conta Poupança para o Caixa, sendo 
uma de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) e outra de Cr$ 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). Palavra aos 
Departamentos: pelo Departamento de Evangelização, Amélio 
Antonio Calixto comunica que o Departamento tem como 1ª 
Secretária Carolina Flor de Luz Matos e 2ª Secretária Jane 
Jurado. A próxima realização do Departamento será o I Encontro 
de Monitoria da Evangelização Infantil nos dias 12 e 22 de 
setembro próximo na cidade de Franca - SP. Pela Orientação 
Doutrinária, o confrade Nestor João Masotti informa que o 
Departamento está atendendo aos Órgãos que solicitam material 
sobre o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Pela A.O.P., 
Paulo Roberto P. da Costa informa ter participado de reunião 
informal com a Diretoria da FEESP a qual demonstrou interesse em 
retribuir visita à DE da USE, estando patente o interesse de 
reaproximação das duas instituições. Palavra aos membros da DE: 
Nestor João Masotti manteve encontros com representantes do 
Espiritismo na Argentina, na pessoa de Ines di Cristófaro 
Postiglioni Esteban e da Federação Espírita Portuguesa, na 
pessoa do sr. Adriano Ramos. Os visitantes conheceram as sedes 
da USE, da FEESP e as atividades da USE; Sander: participa sua 
presença no 2º Seminário Espírita sobre Educação na sede da 
USEERJ no Rio de Janeiro no dia 29 de julho último, ocasião em 
que foi convidado a ocupar a mesa no ato de abertura do 
Seminário. Ao final, usa da palavra o confrade Flavio Pereira do 
Valle, Diretor do Departamento Jurídico para informar que o 
Departamento conta com a colaboração do sr. Lourenço Alves Favela 
como 1º Secretário e Carlos Roberto Storino, como 2º Secretário, 
e deverá reativar os Encontros no interior do Estado. Não havendo 



 

 

nenhum outro assunto a ser tratado, o sr. Presidente, Antonio 
Schiliró, declara encerrada a reunião, convidando o confrade Rui 
Brasil Assis, às 23 hs 05 min, para proferir a prece final. Para 
os devidos fins, eu, 2º Secretário, Sander Salles Leite, lavrei 
a presente ata que vai assinada por mim e por quantos concordarem 
com seus termos. 
 
São Paulo, 13 de agosto de 1984. 
 
 
Assinaturas 













 

 

Ata # 4 - 27 de agosto de 1984 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 4ª Reunião ordinária da DE da USE em 27 de agosto de 1984, 
em sua sede à rua Leopoldo Couto de Magalhães n° 695. Na ausência 
justificada do sr. Presidente Antonio Schiliró, assume o 1° Vice-
Presidente confrade Nestor João Masotti, iniciando a reunião às  
20h e 15min, informando não haver nenhuma ordem do dia 
específica, apenas a leitura da ata anterior e expediente da 
secretaria. A ata é lida e aprovada pelos presentes e após sua 
assinatura, o sr. Geraldo Spínola, Secretário Geral, procede à 
apresentação do expediente, registrando o seguinte: 1) da F. 
Esp. do Rio Grande do Norte, comunicado de venda de 18 discos e 
devolução de 19 (sede própria); 2) da 6ª UDE, informando que a  
Soc. de Estudos “3 de Outubro” passará a contribuir com Cr$ 
4.000,00 (quatro mil cruzeiros) por mês; 3) da 6ª UDE, 
credenciamento do Sr. João Farnesi para o reunião do CDE do dia 
09 de setembro; os representantes efetivos e suplentes do órgão 
são os srs. Pedro Américo Mantovani (efetivo) e Antonio Artoni 
e Abílio Rodrigues Braga; 4) da 9ª UDE, solicitando relação das 
sociedades unificadas e o nº de registro de cadastramento; 5) da 
UNIME de Assis, convite para 9° Mês de Confraternização Espírita 
(em anexo a programação); 6) da UNIME de Piracicaba, solicitação 
do formulário verde para cadastramento; 7) da FEB, informando o 
recebimento de carta sobre a eleição da nova DE da USE; 8) do 
Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, cumprimentando a 
Nova DE da USE; 9) da UNIME de Guarulhos, programa do XI Festival 
Aberto da Canção Espírita; 10) da UNIME - São Joaquim da Barra, 
informando sua decisão de integrar o CRE de Franca, desligando-
se do CRE de Ribeirão Preto; 11) Federação Esp. do Estado de 
Goiás, boletim informativo do Departamento de Divulgação 
Doutrinária; 12) da UNIME de São Carlos, solicitação de livros; 
13) da UNIME de Ribeirão Preto agradecendo a presença da DE no 
programa de homenagem a Bezerra de Menezes; 14) da Fed. Esp. do 
Est. do Acre, cumprimentos pela reeleição do Sr. Antonio 
Schiliró; 15) do confrade Apolo Oliva Filho, solicitação de 
indicação de elemento para representar a USE no Conselho Curador 
da Fundação Espírita Américo Bairral;  e finalmente 16) Boletim 
Informativo n° 01 do CRE - Rio Claro. Informações gerais: dia 08 
próximo, sábado, a partir das 9h na sede da USE, a Presidência 
da USE deverá se reunir informalmente com diversos companheiros 
do Espiritismo da Capital, para discutir assuntos voltados para 
as atividades doutrinárias. O convite é extensivo aos 
Departamentos e Diretores da USE. Quanto à reprodução e 
distribuição do trabalho referente a Movimentos Paralelos, 
constatado erros de dados, a DE não providenciou a duplicação 
dos mesmos, e deverá sugerir ao CDE que se faça as devidas 
correções. O confrade Paulo Roberto comunica que a visita da 
Diretoria da FEESP à Diretoria da USE deverá acontecer 
provavelmente em 22 de setembro, ficando determinado que a 
Presidência da USE deverá convidar o CRE-SP para participar desse 
evento. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, o sr. 



 

 

Nestor João Masotti, considera esta reunião encerrada e convida 
a mim para proferir a prece de encerramento às 22 horas. Para os 
devidos fins eu, Sander Salles Leite, 2° Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 27 de agosto de 1984. 
 









 

 

Ata # 5 - 10 de setembro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 5ª Reunião Ordinária do DE da USE realizada no dia 10 de 
setembro de 1984 em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães, 
695, iniciada às 20 hs 20min. pelo sr. Nestor João Masotti, 1º 
Vice-Presidente, o qual justifica a ausência do sr. Antonio 
Schiliró, Presidente. Apresenta a Ordem do Dia para esta reunião 
que ficou assim constituída: 1º) Leitura da ata da reunião 
anterior; 2º) Expediente da Secretaria; 3º) CDE; 4º) 
Representação da USE junto ao Conselho Curador do Hospital 
Américo Bairral; 5º) Visita da Diretoria da FEESP à USE no 
próximo dia 22 e 6º) Departamentos. Após a leitura, aprovação e 
assinatura da ata anterior, o sr. Geraldo Spínola, Secretário 
Geral apresenta o expediente da Secretaria, como segue: 1º) 
Boletim nº 117 do Centro de Estudos e Divulgação das Doutrinas 
Reencarnacionistas, referente aos meses de abril/maio/junho/84; 
2º) da União Espírita Mineira acusando recebimento de nossa carta 
de 09 de agosto que informava sobre eleição da USE augurando 
votos de trabalho e êxito; 3º) Circular do Departamento de 
Mocidade da UNIME - Adamantina participando a realização da XXI 
Confraternização de Mocidades Espíritas da região de Adamantina; 
4º) da Fed. Espírita do Estado do Espírito Santo acusando 
recebimento da informação de eleição da DE da USE; 5º) do CRE-
São Paulo, informando que está em estudos a possibilidade de 
editar o livro do prof. Deolindo Amorim, caso a USE não possa 
fazê-lo; 6º) da Fed. Esp. da Bahia, informando sobre a realização 
do V Congresso Espírita do Estado da Bahia; 7º) da Sociedade 
Espírita Cristã de Marabá, informando sua fundação em 19 de maio 
de 1984, e solicitando o envio de publicações e boletins; 8º) da 
UDE-3ª Zona, convite para entrevista doutrinária no dia 11 de 
setembro; 9º) da Fed. Esp. Pernambucana, desejando à nova DE da 
USE êxito no trabalho; 10º) da Fed. Esp. do Estado de S. Paulo, 
acusando recebimento de nossa correspondência informativa sobre 
a eleição da DE da USE; 11º) da sra. Dirce Neves, da cidade de 
Araçatuba, solicitando cancelamento de assinatura do jornal 
Unificação do sr. Aurélio Junqueira Santos por mudança de 
endereço; 12º) da USEERJ, acusando recebimento de nossa 
correspondência informativa sobre eleição da DE da USE; 13º) do 
10º CRE(?) programa sobre a “Jornada Regional Espírita”; 14º) 
Circular do CRE-S. Paulo, comunicando sua transferência de sede 
para o Instituto Espírita de Educação a partir de 7 de setembro; 
15º) da FEESP, preçário de livros; 16º) do confrade Geraldo Pires 
de Abreu, de São José dos Campos, informando o envio de valor em 
dinheiro referente a acerto de contribuição social dos Centros 
Unidos; 17º) do CRE - Ribeirão Preto, envio de cadastro do órgão; 
18º) das Fed. Esp. do Est. do Espírito Santo, anexando Estatuto, 
Regimento de Uniões Regionais Espíritas, minutas, apostila "A 
serviço do Passe" e relação de Centros Espíritas integrantes da 
relação; 19º) da FEESP agradecendo a USE c/ um exemplar do livro 
"Um sentido para sua vida". Quanto à correspondência enviada 
pelo CRE-SP, referente a edição do livro de Deolindo Amorim, 



 

 

considerou-se que autor houvera cedido os direitos autorais à 
USE antes de seu desencarne e portanto a USE se empenhará para 
a edição do livro devendo esta informação ser transmitida ao 
CRE-SP. CDE: o 2º Secretário, Sander Salles Leite, comenta sobre 
os assuntos da pauta do CDE do dia 9 p. p., considerando que 
assuntos de suma importância tais como sede própria, finanças e 
mensalidades dos centros espíritas tenham sido deliberadas após 
às 17 horas, com um mínimo reduzido de conselheiros, não 
representando portanto decisão de maioria. Considera que 
assuntos deliberativos devam ser abordados em primeira ordem na 
pauta do CDE; considera que assuntos informativos devam ser 
apresentados ao final dos deliberativos; considera ainda que uma 
reformulação da agenda do CDE deva ser feita para que não se 
ouça dizer que a DE aja com outras intenções ao elaborar a pauta 
da reunião. O sr. Nestor João Masotti, presidindo a reunião, 
acha válido a observação que para o próximo CDE, a Diretoria 
Executiva examine com mais cuidado o assunto. Representação da 
USE junto ao Conselho Curador do Hospital Américo Bairral - 
Campinas: segundo o confrade Nestor, o sr. Nedyr Mendes da Rocha, 
presidente do CRE-Campinas, fará a representação da USE junto 
àquela instituição, devendo, portanto, ser providenciada a 
formalização da representação junto à instituição. Visita da 
FEESP: dia 22 de setembro próximo, às 15 horas, deveremos receber 
a Diretoria da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Deverá 
haver uma recepção fraterna e informal, com apresentação dos 
componentes de ambas as diretorias. Providências paralelas para 
recepção, tais como chá, salgados etc., estão sendo tomadas pelos 
componentes do DE. Departamento: com base no artigo 92, §2º do 
Estatuto da USE, constituiu-se Assessoria em assuntos 
doutrinários, composta por elementos das áreas do Departamento 
de Doutrina, Evangelização Infantil, Mocidade, Assistência 
Social e Educação. Esse grupo se reunirá dias 1º, 15 e 29 de 
outubro das 20 hs 30 até às 22 hs 30 min. Educação: dna. Ilízia 
Moreira, Diretora do Departamento, apresenta seu programa de 
trabalho para o 2º semestre de 1984: 1°) reuniões mensais com a 
Comissão Diretora na primeira quinta-feira do mês às 14 horas; 
2°) reunião geral, ainda sem data; 3°) plantão na USE para 
organização do Departamento; 4°) promoção para arrecadação de 
fundos; e 5°) realização de Seminário de estudos sobre a família. 
Mocidade: o confrade Rui Brasil Assis, Diretor do Departamento, 
informa que fará realizar nos dias 29 e 30 de setembro sua 
reunião geral e Encontro de Dirigentes de Mocidades na cidade de 
Jaboticabal adotando a mesma metodologia da reunião adotada na 
gestão anterior, isto é, reuniões setorizadas por área. Assim, 
deverão ser as seguintes discussões por área a) diretrizes: 
rediscussão da contribuição financeira de 20% ao DM-USE, 
referente às confraternizações seccionais e regionais; discussão 
de criação de estrutura financeira nos DMs-CREs; b) Secretaria 
Administrativa e de Divulgação: estudo de modelo de relatório 
para confraternizações, encontros e discussão da coluna “Recado 
das Mocidades" no jornal Unificação, no aspecto doutrinário. 
Pretende-se, em reunião plenária, discutir um programa de 
trabalho para a atual gestão do DM-USE. Assistência Social: sr. 



 

 

Odair Cretela, Diretor do Departamento, informa suas viagens 
prováveis para Araçatuba nos dias 13 e 14 de outubro e 28 e 29 
para Ribeirão Preto. Sendo dada a livre palavra aos presentes o 
confrade Geraldo Spínola aborda a atual situação do CRE-SP, que 
está sem local para sua sede. Considerando a situação incômoda 
do maior órgão de Unificação do Estado de S. Paulo, mostra aos 
presentes que existe área disponível da USE que poderia ser 
repartilhada com o CRE. Esta área seria uma parte da sala dos 
Departamentos a qual seria dividida simplesmente pelos armários 
de aço lá existente e utilizada para colocar os poucos móveis do 
CRE. Suas reuniões de Diretoria poderiam ser feitas em nossa 
própria sala, uma vez que são em dias e horários diferentes e as 
de Departamento e Conselho em uma sala do Instituto. O confrade 
Nestor pondera que o assunto não é tão simples porque envolve o 
próprio Instituto Espírita que deveria ser consultado sobre 
isso. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, o sr. 
Nestor João Masotti, presidindo a reunião, considera-a encerrada 
às 23 horas e para os devidos fins eu, Sander Salles Leite, 2º 
Secretário lavrei a presente ata. 
 
 
São Paulo, 10 de setembro de 1984. 
 
Assinaturas 
 
 
 













 

 

Ata # 6 - 24 de setembro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 6ª reunião ordinária da DE da USE, realizada em 24 de 
setembro de 1984, em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Jr. 695. O sr. Vice-Presidente Nestor João Masotti justifica a 
ausência do sr. Antonio Schiriló, Presidente da USE, e inicia 
esta reunião às 20 hs e 15 min, após a leitura e comentário de 
pequeno trecho de literatura espírita. Em seguida eu, 2º 
Secretário, procedo à leitura da ata da reunião anterior, 
aprovada com a seguinte ressalva: no item relativo às 
“representações da USE junto ao Conselho Curador do Hospital 
Américo Bairral – Campinas”, deve-se entender “Itapira” ao invés 
de Campinas. Após essa observação, a ata é assinada pelos 
presentes. Visita da Diretoria da FEESP à USE: os Diretores 
presentes e que participaram da recepção à visita da FEESP, 
demonstraram grande satisfação pelo ocorrido ressaltando ter 
sido perceptível o interesse de se manter novos contatos e 
eventualmente a elaboração de atividades conjuntas entre 
USE/FEESP.  Comemoração do 10º Aniversário da Campanha Comece 
pelo Começo: confrade  Nestor informa que poderá haver em 1985, 
durante a comemoração de aniversário da Campanha, a presença de 
Divaldo Pereira Franco e deverá também estar marcada pela 
realização de eventos, tais como: feirão de livros, Semanas 
Espíritas, encontro, etc.  Para tanto, as providências seguintes 
deverão ser tomadas: reedição da Campanha, folhetos, local, 
participação do CRE-SP, levantamento de custos, etc.  Esta 
iniciativa atende às deliberações do último CDE. Departamento de 
Artes: Sua diretora, Marília de Castro, informa a realização do 
“ESPIRARTE”, nos dias 2, 3 e 4 de novembro próximo, em local a 
ser definido proximamente. O evento já conta com quatro peças de 
teatro inscritas. Orientação Administrativa e Jurídica: seu 
Diretor Flávio Pereira do Valle informa a realização de Encontro 
no último mês, na 16ª UDE e que está atendendo a várias 
sociedades espíritas. A dra. Marília aproveita o ensejo para 
sugerir que a USE, através deste Departamento, solicite uma 
audiência com o Prefeito da Capital para pedir a isenção das 
taxas do ISS cobradas dos Centros Espíritas. Doutrina: o sr. 
Nestor, pelo Departamento, informa-nos que tem recomendado aos 
órgãos do interior a realização de Encontros. Sede Própria da 
USE: o confrade Clodoaldo, responsável pela Comissão da Sede 
Própria, informa que deverá reativar os trabalhos da Comissão, 
convocando reuniões para avaliar as possibilidades de aquisição 
de uma sede e também a continuidade de trabalho da Comissão. 
Assunto Sede do CRE-SP: o confrade Nestor informa aos presentes 
ter conversado com o sr. Presidente Antonio Schiriló e outro 
membro da DE, informalmente a respeito da atual situação do CRE-
SP que se vê em situação de não ter uma sede para se alojar 
devido ao fato de sua atual sede, Lar da Família Universal, estar 
sendo alugada para a Prefeitura Municipal. Segundo seu relato, 
a ideia surgida foi a de colocar à disposição do CRE-SP, em 
caráter de emergência, uma importância autorizada pelo CDE, para 



 

 

que se possa alugar um local para sediar o órgão, caso ele não 
consiga sua própria solução. Segundo o dr. Flávio Pereira do 
Valle, que também é procurador junto ao Lar da Família Universal, 
ainda não está formalizado o contrato de aluguel entre a 
Prefeitura e a Instituição e somente após isto é que o CRE-SP 
receberá um prazo para desocupar o local.  Não havendo nenhum 
outro assunto a ser discutido, encerrou-se esta reunião às 23 
horas e 20 minutos e da qual, eu, Sander Salles Leite, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de setembro de 1984. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata # 7 - 08 de outubro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da sétima reunião mensal da DE da USE em 08 de outubro de 1984, em sua sede à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695. Às 20 hs e 20min, o sr. Nestor João Masotti, 1º Vice-
Presidente da USE, justifica ausência do sr. Presidente Antonio Schiliró e inicia esta reunião. A 
ata da reunião anterior é lida pelo 2º Secretário, aprovada e assinada pelos presentes. Em 
seguida o sr. Geraldo Spínola, Secretário Geral, apresenta o expediente da Secretaria que 
registra o recebimento das seguintes correspondências: 1) Boletim no 9 da UNIME de 
Adamantina; 2) Cópias de atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da UNIME de São 
Roque; 3) Convite do C. E. Estrela da Paz para a realização da 3ª Semana Espírita de 15 a 21 de 
outubro próximo; 4) Relatório de atividades de maio/ abril da UNIME Sorocaba; 5) Carta de 
congratulação pela eleição da USE, recebida da Fraternidade Irmã Amélia; 6) da Fed. Esp. de 
Goiás, informando sobre Confraternização Goianense em 26 de agosto último; 7) Da UNIME 
Rib. Preto, solicitando listagem das sociedades unidas; 8) do C. E. Estrela da Paz informando de 
campanha a ser realizada em favor da Casa de Davi; 9) da UME S. José dos Campos, convite 
para 13ª Feira do Livro Espírita; 10) Regimento Interno da COMEVALP - Taubaté, julho/84; 11) 
da UNIME de Araçatuba programa do Mês Espírita de 3 a 30 de outubro; 12) da Sociedade 
Espiritual “Madre Maria“ de Boulogne Sur Mer  — Argentina, solicitando material informativo 
e troca de correspondência; 13) da Fed. Esp. do Paraná, desejando feliz gestão à DE da USE; 
14) da UNIME Botucatu, convite para o Mês Espírita de outubro; 15) Da Câmara Municipal de 
Catanduva — SP, cópia de requerimento do vereador Attílio F. Cypriano, congratulando-se com 
a DE eleita; 16) da Fundação Cristã Esp. Cultural “Paulo de Tarso” solicitando colaboração para 
a campanha em benefício da Rádio Rio de Janeiro; 17) do Instituto Espírita de Educação 
informando a renovação do convênio de utilização de sua sede pela USE por mais três anos; 
18) da Fed. Esp. do Maranhão, acusando recebimento da carta da DE sobre eleição e posse da 
nova DE da USE; 19) da UNIME - Adamantina, calendário de atividades para o ano; 20) do CRE-
SP anexando o formulário de atualização cadastral de soc. espíritas do “Grupo Assistencial 
Espírita Solidariedade (GAES); 21) da Fed. Esp. Amazonense, acusando o recebimento do 
Boletim Informativo e constituição da DE; 22) da “Casa dos Espíritas” de Pernambuco, convite 
para o 37º aniversário de fundação de sua Policlínica Espírita Mizael G. da Silva, no próximo dia 
22 de outubro; 23) da UNIME - Osasco, solicitando esclarecimentos de ordem administrativo 
jurídica; 24) do confrade Wilson F. De Mello informando que não poderá continuar 
representando a USE no Conselho Curador da Fundação Espírita Américo Bairral de Itapira; 25) 
da Fed. Esp. do Rio Grande do Sul, acusando o recebimento da informação da eleição e posse 
da DE da USE. Após a leitura do expediente, o confrade Attílio Campanini informa que 
representou a USE na solenidade de inauguração da creche do C. E. Irmão Itajubá, Lapa. 
Departamentos: pelo Departamento de Educação, a confreira Elizabete informa-nos que no 
próximo dia 27 de outubro, o Departamento fará realizar, juntamente com o IEE, um Encontro 
da Família, a partir das 14 hs 30min, na sede do Instituto. Informa ainda que o Departamento 
enviou material solicitado pelas cidades de Santa Fé do Sul, Americana e também aqui para São 
Paulo. Serviço assistencial espírita: o dr. Odair Cretella informa-nos que o Departamento fará 
realizar um Encontro sobre o Serviço Assistencial Espírita nos dias 13 e 14 próximo na cidade 
de Araçatuba, e nos dias 27 e 28 em Ribeirão Preto. Informa ainda o sr. Odair que o 
Departamento está pretendendo elaborar uma atividade conjunta com o Departamento de 
Mocidade para atuar em apoio à Associação Paulista de Solidariedade ao Desemprego. Este 
aspecto foi discutido sob o aspecto de uma possível participação e apoio da USE à referida 
Associação. Durante as apreciações do assunto foi lembrado que vários companheiros daquela 
entidade visitaram o CRE-SP para divulgar o trabalho e que o CRE colocou à disposição dos 



 

 

órgãos o material oferecido pela Associação, bem como ao seus conselheiros em particular. Na 
ocasião, o CRE deliberou que não daria o apoio formal por julgar que tal atitude seria 
incompatível com os objetivos da USE, isto é, ser um órgão que promove a unificação dos 
centros espíritas. O confrade Odair informa-nos que será possível uma visita à DE do Dr. Ney 
Prieto Perez, militante da Associação, para explanar a respeito das atividades da APSP. 
Divulgação: o confrade Luiz Alberto Zanardi, Diretor do Departamento, expõe as ideias básicas 
sobre a realização das comemorações do 10º aniversário da Campanha Comece pelo Começo. 
Livro de Deolindo Amorim: o s.r Paulo R. P. da Costa recebeu os originais do livro “O Evangelho 
e os problemas humanos“, de autoria de Deolindo Amorim e completado por Hermínio C. 
Miranda após o desencarne do autor. Deverá ser providenciada uma revisão literária da obra 
para posterior edição. Tesouraria: o sr. Tesoureiro Attílio Campanini alerta a Diretoria que sobre 
o alto valor que tem sido pago pela USE ao Instituto Espírita de Educação pela utilização de 
suas dependências. Esse valor corresponde a 50% das despesas do Instituto, isto é, água, luz, 
imposto e é lembrado que a utilização do prédio é muito mais pelo Instituto. Departamento do 
livro: o sr. Nestor João Masotti deverá coordenar a organização de um grupo de pessoas afins 
com a área do livro para iniciar os primeiros estudos de estruturação do Departamento. Não 
havendo outro a ser tratado, o 1º Vice-Presidente encerra a reunião às 22 hs e 40 minutos e 
eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata que deverá ser assinada por quantos concordarem com 
seus termos. 
 
Sander Salles Leite, 2º Secretário 
 

São Paulo, 8 de outubro de 1984. 
 
 
Assinaturas 













 

 

Ata # 8 - 22 de outubro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 8ª Reunião ordinária da DE da USE em 22 de outubro de 
1984, em sua sede à Rua Leopoldo de Couto de Magalhães Jr, 845. 
O sr. Nestor João Masotti, 1ª Vice-Presidente, justifica a 
ausência do sr. Presidente Antonio Schiliró, iniciando a reunião 
às 20 horas e 25 minutos. Após a apresentação dos assuntos a 
serem apresentados nesta reunião, a ata anterior é lida e 
aprovada com a seguinte ressalva: onde se lê: “Hermínio C. 
Morais”, leia-se: “Hermínio C. Miranda”. No expediente da 
Secretaria, o confrade Geraldo Spínola, Secretário Geral, 
apresenta para registro as seguintes correspondências recebidas: 
1) da Sra. Solange Azevedo Ferreira, solicitando endereço de 
sociedades espíritas santistas; 2) da União Espírita Cearense, 
congratulando nova DE da USE; 3) da F. E. Est. Goiás, prestando 
informações sobre estoque de discos “Compositores do Além”; 4) 
Programação do V Congresso Espírita do Estado da Bahia a se 
realizar de 01 a 04 de novembro próximo; 5) do Lar Espírita Paulo 
de Tarso, comunicando a eleição de Diretoria para o triênio 
84/87; 6) da Fed. Esp. do Est. do Mato Grosso congratulando pela 
nova DE da USE; 7) da Fed. Esp. do Est. da Alagoas, congratulando 
pela nova DE da USE; 8) da Editora Espírita Cristã Fonte Viva, 
impressos em geral; 9) do CRE – Assis, programação do mês de 
novembro/84; 10) da confreira Elaine Curti Ramazzini, carta 
relatando seu parecer e de órgãos do interior referente ao 
desenvolvimento das reuniões do CDE, consideradas desgastantes; 
11) Carta expedida pela Presidência da USE ao Sr. Altivo Ferreira 
cumprimentando–o pela sua eleição à Vice-Presidência da FEB; 12) 
da FEB, congratulando pela nova DE da USE. Em seguida, o sr. 
Nestor lê para apreciação, a súmula da última reunião do CDE 
para publicação no jornal Unificação. Departamentos: pelo 
Departamento de Artes, o 3º Secretário Joaquim Soares justifica 
a ausência da diretora Marília de Castro, informando que fará 
realizar, juntamente com o CRE – SP, um Encontro de Artes nos 
dias 2, 3 e 4 de novembro, no Colégio Otávio Mendes, à R. 
Voluntário da Pátria, 3422; Divulgação: confrade Zanardi 
apresenta o programa básico para a comemoração do 10º Aniversário 
da Campanha Comece pelo Começo, contendo os seguintes tópicos: 
Palestra com Divaldo P. Franco; Exposição de livros raros; 
projeções de filmes, slides, palestras gravadas, etc.; Semanas 
Espíritas Comemorativas em todo o Estado; Selo Comemorativo; 
Reedição do material da campanha; Edição especial do Livro dos 
Espíritos e Lançamento do Livro de Deolindo Amorim. Departamento 
de Orientação Administrativo e Jurídica: O sr. Flavio Pereira do 
Valle informa sobre o andamento do assunto referente ao 
loteamento da Imobiliária Rio Branco, e antiga Universidade 
Espírita. Finanças: sr. Waldemar Fabris informa já ter 
encaminhado ao Banco Itaú os borderôs para a emissão de carnês 
de contribuição social das sociedades unidas e quanto às despesas 
da USE junto ao Instituto Espírita de Educação, foram dados os 
devidos esclarecimentos conforme cláusulas contratuais; 



 

 

Tesouraria: O confrade Attílio Campanini informa que a 
disponibilidade em banco é menor do que o débito junto ao 
Instituto Espírita, que está em torno de Cr$ 800.000,00 
(oitocentos mil cruzeiros). Não havendo nenhum outro assunto a 
ser tratado, o sr. Nestor João Masotti considera a reunião 
encerrada às 22 horas e 45 minutos da qual eu, 2º Secretário, 
lavrei esta ata. 
 
 
São Paulo, 22 de outubro de 1984. 
 
Assinaturas 
 
 









 

 

Ata # 9 - 12 de novembro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 9ª reunião mensal da DE da USE realizada em 12 de novembro 
de 1984, à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695. Às 20h e 
15 min, o sr. Presidente Antonio Schiliró declara iniciada esta 
reunião e faz registrar a visita da Comissão Executiva do CRE-
SP nas pessoas de seu Presidente Agostinho Andreoleti e também 
dos srs.  Amâncio Prestupa e Carlos Teixeira Ramos. Cedida a 
palavra aos visitantes, o sr. Agostinho recorda que o CRE 
elaborou seu Estatuto, ainda não aprovado, cujo objetivo 
principal era poder movimentar conta bancária. A atual gestão do 
CRE considerou a possibilidade de utilização do CGC da USE sem 
a necessidade de tornar o CRE em personalidade jurídica e para 
isso considera também a possibilidade de introduzir algumas 
alterações no Estatuto da USE para viabilizar a ideia. O sr. 
Antonio Schiliró observou que o momento é oportuno para isto, 
sugerindo ao CRE que faça suas sugestões de alterações do 
Estatuto da USE até o mês de março de 1985, data que deverá ser 
apresentado ao CDE um anteprojeto de Reforma do Estatuto da USE. 
O sr. Presidente recomenda aos setores de Contabilidade e 
Finanças juntamente com o Jurídico que se inicie os estudos de 
“como” possibilitar ao CRE a utilização do CGC da USE. O sr. 
Antonio Schiliró, após essa recomendação, informa à CE do CRE 
que, tendo participado da reunião de Diretoria do Lar da Família 
Universal juntamente com o sr. Paulo R. P. da Costa e Flávio 
Pereira do Valle, aquela instituição hoje sedia o CRE-SP, deverá 
ter suas dependências alugadas à Prefeitura do Município e que 
o CRE deverá desocupar as instalações em trinta dias. A esta 
altura, o sr. Agostinho Andreoleti informa à DE que um órgão da 
Capital deverá levar ao CDE de dezembro próximo uma proposta de 
compra imediata de uma sede administrativa para a USE e que seria 
ocupada e mantida pelo CRE-SP. O sr. Schiliró solicita ao 
confrade Agostinho para que faça lembrar ao CDE que a aprovação 
desta proposta deve implicar em suspensão da deliberação do CDE 
de dezembro de 83 que autoriza a utilização de até 30% e CM dos 
juros do dinheiro disponível para a aquisição de sede própria da 
USE e que, assim, a USE não teria mais os recursos necessários 
para as grandes despesas administrativas. Encerrada essa 
primeira parte da reunião com a visita dos diretores do CRE-SP, 
e após as suas despedidas, a palavra é dada à Secretaria para a 
leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada e assinada 
pelos presentes. A seguir o sr. Geraldo Spínola, Secretário 
Geral, apresenta o expediente da Secretaria registrando as 
seguintes correspondências recebidas: 1) da UNIME - São Roque, 
cópia de ata das reuniões do seu CD de agosto e setembro; 2) da 
Fed. Esp. Amazonense, carta de congratulações pela eleição da DE 
da USE; 3) da 6ª COMEVALP, cronograma de suas realizações; 4) da 
FEESP, exemplar da “Síntese do Livro dos Espíritos”; 5) da UME 
- Piracicaba solicitando envio de Estatuto da USE; 6) do Lar da 
Criança Emmanuel, solicitação de colaboração; 7) do CE Luz no 
Caminho, agradecendo o envio do “Unificação”; 8) da UME de 



 

 

Itapira, convite p/ o Mês Espírita; 9) do CE São João Batista, 
confirmando endereço para correspondência; 10) do confrade 
Alberto N. Gama, folheto de propaganda do livro Seareiros da 
Atualidade vol. 2; 11) da UNIME - Ilha Solteira, programa do Mês 
Espírita; 12) convite da 6ª UDE para o Seminário 
Obsessão/Desobsessão; 13) Boletim Unificador da Fed. Esp. do R. 
G. do Sul; 14) do CRE Araçatuba informando a realização do 5º 
Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas, bloco “D”; 15) da Fed. 
Esp. do Rio Grande do Sul, cartaz alusivo à ampliação de suas 
instalações; 16) da confreira Elaine Curti Ramazzini entregando 
à DE prestação de contas de ida e volta a Ilha Solteira; 17) 
Boletim nº 159 da UNIME – Araçatuba; 18) da Assoc. Médico 
Espírita de SP, programa do Seminário a ser realizado em 30 de 
novembro, 1º e 2 de dezembro próximos; 19) da UNIMEJ - Jundiaí 
solicitação de cadastro de oradores; 20) da UNIMEJ solicitação 
de cadastro de entidades espíritas unidas à UNIMEJ; 21) da FEB, 
referente à reunião do CFN em novembro de 84; 22) da FEB, pauta 
dos trabalhos da reunião do CFN nos próximos dias 16, 17 e 18 
de novembro, e 23) da F. Esp. do Est. do Espírito Santo, 
justificando a ausência à próxima reunião do CFN. Após o registro 
dessas correspondências a Secretaria informa não ter recebido  
ainda nenhuma contribuição para a reunião da 6ª Zonal da FEB nem 
sugestão para reforma dos Estatutos da USE. Em seguida, o sr. 
Presidente informa à DE que o companheiro Nedyr Mendes Rocha, 
presidente do CRE - Campinas, aceitou o convite a assumir o 
Departamento do Livro da USE. Informa também que será formada 
uma Comissão de estudos que consolidará a doação do patrimônio 
do Lar da Família Universal para a USE, tendo sido indicado para 
presidir esta comissão, o sr. Paulo Toledo Machado, Presidente 
daquela instituição e este assunto será levado ao CDE. A esta 
altura da reunião, o sr. Odair Cretela faz adentrar o dr. Nei 
Prieto Peres para falar sobre APSD, Associação Paulista de 
Solidariedade no Desemprego da qual é militante e representante 
por si mesmo do espiritismo kardecista. O sr. Odair lê uma carta 
do dr. Nei dirigida à USE na qual aborda os aspectos gerais da 
Campanha promovida pela APSD e desejando transferir a sua 
participação para outra pessoa. O dr. Nei, então com a palavra, 
esclarece as razões de sua carta por não ter tido respaldo do 
meio espírita de São Paulo, quando o sr. Schiliró faz lembrar as 
dificuldades do Movimento Espírita em assumir a 
representatividade pela USE e que o CDE é quem deveria se 
posicionar a respeito. Sugere ao dr. Nei que, se possível, se 
reúna com as outras grandes instituições espíritas antes do 
próximo CDE para ele ter uma visão mais ampla do assunto. Após 
as despedidas do dr. Nei, segue-se a reunião com a elaboração da 
agenda do CDE para o dia 9 de dezembro, informações do sr. 
Waldemar Fabris sobre o envio de carnês aos Centros Espiritas e 
apresentação das receitas e despesas pelo Sr. Attílio Campanini, 
Tesoureiro da USE. Palavra dos Departamentos: pela Evangelização 
Infantil, o confrade Aurélio informou ter realizado o Encontro 
em Taubaté com a participação de 90 pessoas, inclusive de outros 
estados. Pelo Departamento do SAE, o confrade Odair Cretela 
informa que estiveram presentes 50 pessoas no Encontro realizado 



 

 

em Ribeirão Preto, e que está em fase de preparação a reunião 
com o CRE-SP para a realização dê um Encontro de Sensibilização 
para o Serviço Assistencial na Zona Leste. Não havendo nenhum 
outro assunto a ser discutido, o sr. Presidente considera 
encerrada esta reunião às 23 hs e 30 min., e para registro, eu 
Sander Salles Leite, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
 
São Paulo, 12 de novembro de 1984. 
 
 
 













 

 

Ata # 10 - 26 de novembro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 10ª reunião mensal da DE da USE em 26 de novembro, em sua sede social à Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, às 20 hs 15min. O sr. Presidente Antônio Schiliró 
declara iniciada a reunião e o 2º Secretário informa não ser possível a apresentação da ata 
anterior por razão alheias à vontade, ficando a mesma para ser lida na próxima reunião. O 
Secretário Geral, sr. Geraldo Spínola, apresenta o expediente da Secretaria que registra o 
recebimento das seguintes correspondências: 1) Da União Espírita Mineira informando sobre 
o próximo lançamento psicografado por Francisco C. Xavier (250º); 2) Boletim no 008 da 
CONCAFRAS; 3) da FE Amazonense, seu estatuto social; 4) da Fed. Esp. do Est. de Goiás 
informação sobre a Semana Espírita de 29/10 a 03/11; 5) da Editora Espírita Cristã Fonte Viva, 
exemplar do livro “Segurança Mediúnica”; 6) da Gráfica Editorial Ltda informando seu novo 
endereço; 7) Boletim no 10 da UNIME de Adamantina; 8) preçário de livros da Editora Correio 
Fraterno do ABC; 9) do C. E. Antonio José de Souza, informando que a Sociedade Espírita Madre 
Maria da Argentina solicita folhetos, boletins, etc; 10) da União Espírita Mineira, anexando 
cópia da 37ª reunião do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais; 11) do Serviço Espírita 
de informações (SEI) boletim especial jornalístico; 12) da UNIME - Campinas, comentários sobre 
o projeto do novo Código Penal, que inclui aborto e eutanásia e pedindo um pronunciamento 
dos espíritas; 13) do CRE-SP convidando para o Fórum de Debates com o tema “Espiritismo é 
Religião?” a ser realizado dia 28/12/ às 20 hs na sede da FEESP; 14) da UNIME - Campinas 
estudo sobre a possibilidade de se fundar na USE uma Editora/Distribuidora de livros; 15) da 
UNIME - Adamantina, informando sobre a realização da 4ª Jornada de Estudos sobre a 
Mediunidade nos dias 24 e 25/novembro; 16) do CRE - Araçatuba informações sobre o 5º 
Encontro Zonal de Dirigentes de Departamentos, em 16/12/84; 17) da AMESP - informação 
sobre o Seminário a ser realizado nos dias 30/11 e 1/12/84; 18) da UNIME - I. Solteira, indicando 
o sr. Jovino Martins para a representação junto ao CDE da USE; 19) Informação sobre a Zonal 
Espírita realizada pelo bloco “B” em 25/11/84 por Campinas, Rio Claro, S. J. Da boa vista e 
Sorocaba. FEB - CFN: O sr. Nestor João Masotti informa que entre outros assuntos os principais 
tratados foram criação de uma Comissão de Apoio nas reuniões zonais voltadas à Evangelização 
infantil, Doutrina, etc., Manual de Administração, aprovado como recomendação e a 
participação da FEB no CEPA (Congresso Espírita Pan-Americano). Informação da Presidência: 
sr. Antonio Schiliró reporta-se à visita do dr. Nei Prieto Perez feita à DE da USE e informa que a 
representou juntamente com a Aliança Espírita Evangélica e FEESP em reunião na qual ficou 
decidido pela elaboração de um documento solicitando aos espíritas a participação junto à 
APSP e que a USE por si mesma, não teria condições de ser representada oficialmente. Informa-
nos também que a ABRAJEE solicita que a USE divulgue a realização do próximo Congresso e 
convide os jovens para participação. Solicitará o uso da palavra no próximo CDE. Campanha 
Comece pelo Começo: confrade Zanardi informa que no mês de abril/85, provavelmente dia 
20 ou 21, deveremos ter palestra com o Divaldo P. Franco. Em seguida, o sr. Presidente lê a 
proposta da 16ª UDE a ser enviada ao CDE, referente à aquisição imediata de uma sede 
administrativa da USE. Aproveitou para recapitular os entendimentos entre LFU/USE e a 
formação de Comissão para encaminhamento das responsabilidades e que deverá ser apoiada 
pela Comissão da Sede Própria já existente. Quanto à proposta da 16º UDE, é lembrado que 
sua aprovação pelo CDE Implica em suspensão da deliberação de dezembro/83 que autoriza a 
utilização de até 30% dos juros e CM do fundo existente da sede própria para despesas 
administrativas. Marília Castro considera a necessidade de uma previsão orçamentária de 6 
(seis) meses para que a USE não fique sem reserva de Caixa. Após os presentes terem 
amplamente manifestados seus pontos de vista no que se refere se a USE (DE) deva ou não ter 



 

 

uma posição sobre a compra da sede própria de imediato ou se isto deva ser apenas de 
competência do CDE, resolve-se consultar um a um dos presentes a respeito. Não havendo 
consenso a respeito, considera-se, entretanto, que o CDE deva conhecer todos os dados que 
implicarão na decisão, ou seja, preço, ônus decorrentes da compra, andamento das 
negociações USE/LFU, etc. Esgotado este assunto, o sr. Atílio Campanini, Tesoureiro, apresenta 
relação de despesas e disponibilidades e confrade Nestor informa que a Assessoria de Assuntos 
Doutrinários fará reunião com representantes dos CREs no próximo dia 8/12, às 15 horas na 
sede da USE para tratar de Dinamização de Atividades. Pelo Departamento de Artes, Marília 
informa que estiveram presentes 100 pessoas ao Encontro realizado (ESPIRARTE) e solicita à 
Tesouraria o reembolso de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil) pelas despesas de realização. Informa 
também que no mês de janeiro deverá ser realizado um mini encontro em local a ser 
determinado. Pela Comissão da Sede Própria, Clodoaldo informa que o sr. Jorge Rizzini colocou 
à disposição da USE um pequeno terreno de sua propriedade. Não havendo outro assunto a 
ser tratado, encerrou-se a reunião às zero horas e 15 minutos e para os devidos fins, eu, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo 26 de novembro de 1984. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata # 11 - 10 de dezembro de 1984 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 11ª reunião ordinária da DE da USE, no biênio 84/86, realizada aos 10 dias de dezembro 
de 1984, em sua sede, a Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695 e com início às 20 hs 
20min pelo sr. Presidente Antonio Schiliró que, após apresentar os assuntos que deverão ser 
apreciados, passa a palavra ao sr. Geraldo Spínola de Souza, Secretário Geral, para a 
apresentação do expediente. Antes, porém, o 2º Secretário solicita ao sr. Presidente que 
permita a leitura das duas datas anteriores. Assim, feito e aprovada pelos presentes, 
registramos o expediente da secretaria como segue: 1) Carta da AMESP, com programa de 
atividades para 1985; 2) da F. Esp. Amazonense um exemplar da obra “História do Espiritismo 
no Amazonas’; 3) da Casa da Criança Meimei de Fernandópolis, uma mensagem natalina; 4) da 
UNIME - Jaú; parecer sobre o assunto “Aquisição da sede própria da USE”; 5) Mensagem 
natalina do confrade Helio da Silva Marques; 6) da F. Esp. do R.G. do Sul, solicitação de 10 (dez) 
apostilas sobre “Serviço Assistencial Espírita”; 7) do CRE Araçatuba, informações sobre a 
realização do V Encontro Zonal em 16 de dezembro próximo; 8) Circular no 002/84, referente 
à XXIX CONCAFRAS - Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza; 9) da F. 
Esp. Pernambucana, programa convite referente às comemorações de seu 80º aniversário; 10) 
Boletim “Unificador” da F. Esp. RS (no 15); 11) da FEESP, preçário de livros; 12) do C. E. Jesus no 
Lar, comunicando realização de palestra no dia 09 último; 13) do C. E. Boa Nova, solicitando 
cartazes e endereço dos órgãos; 14) da Cultura Espírita União, mensagem natalina; 15) do IDE-
Instituto de Difusão Espírita, preçário de livros; 16) da Associação Espírita Despertador, convite 
para a solenidade do 20º aniversário do Jornal Despertador; 17) do C.E. Antonio dos Santos 
Batuíra Mendes, convite para as festividades de seu 52º aniversário; 18) Súmula da ata da 7ª 
reunião administrativa da UDE 6ª Zona e 19) do C. E. André Luiz, da cidade de Presidente 
Prudente referente a realização do Seminário sobre Doutrina e Mediunidade, nos dias 8 a 9 de 
dezembro último. Departamentos: Educação: dna. Ilízia informa que está preparando a 
sequência de reuniões para realização de Encontros com a Família; SAE: confrade Odair 
confirma a realização do Encontro de Trabalhadores da área na cidade de Ilha solteira, nos dias 
de Carnaval deste ano; realizou ainda o 1º Encontro de Sensibilização, juntamente com CRE-SP 
na Zona Leste. Pelo Departamento de Orientação Doutrinária, confrade Nestor informa que 
tem promovido várias reuniões departamentais e na última, foi distribuído um trabalho sobre 
o Estudo do Livro dos Espíritos. Pela oportunidade da ocasião, a DE confirma o nome do 
confrade Nestor como Diretor do DOD e a sua permanência como coordenador da área de 
Doutrina. Neste instante, é solicitado ao DOD, que analise o documento recebido no último 
CDE, elaborado pelo sr. Rubens Policastro Meira, da 10ª UDE, contendo o resultado parcial de 
pesquisa comparativa entre informações contidas nas obras do Espírito André Luiz e as Obras 
Básicas de Allan Kardec. Da mesma forma é solicitado ao SAE que se faça presente à realização 
da CONCAFRAS. Não havendo nenhum outro assunto a ser debatido, o sr. Presidente encerra 
essa reunião, a última deste ano que se finda, às 23 hs 20minutos. Para os devidos fins, eu, 
Sander Salles Leite, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 10 de dezembro de 1984. 
 
Assinaturas 










