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Ata # 12 - 14 de janeiro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 12ª Reunião Ordinária da DE da USE realizada em 14 de janeiro de 1985 em sua sede à 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695. Justificadas as ausências dos srs. Paulo Roberto P 
da Costa, Nestor J. Masotti e Geraldo de S. Spínola. Às 20 hs e 20 min o sr. Presidente, Antonio 
Schiliró, considera iniciada a reunião, apresentando os assuntos que deverão ser abordados. A 
seguir passa a palavra à Secretaria, que procede à leitura da ata da reunião anterior a qual foi 
aprovada e assinada pelos presentes. Expediente da Secretaria: o Sr. Joaquim Soares, 3º 
Secretário, apresenta o expediente da Secretaria que registra o recebimento das seguintes 
correspondências: 1) da F E Amazonense, recebimento do opúsculo “História do Espiritismo no 
Amazonas”; 2º) da UME- Taubaté solicitando formulário de atualização cadastral de sociedades 
espíritas; 3º) Boletim nº 101 da UNIME – Araçatuba; 4ª) do CRE – Assis, programa da “Jornada 
Regional Espirita”; 5ª) exemplar de “O Mensageiro” da F E Amazonense; 6º) da AMESP, 
programa de atividades para fevereiro/85; 7º) da Soc. Esp. B. de Menezes de Itaberaba, SP. 
Protesto contra o envio de carnês de contribuição social da USE; 8) da UNIME – S. Roque, ata 
de reunião do CD, realizada em 20/10/84; 9) preçário de livros da Editora Esp. Cristã Fonte Viva; 
10º) do Grupo Espírita Cristão, solicitando adesão à USE; 11º) do Grupo Esp. Fabiano de Cristo, 
comunicando realização de chá de inauguração dia 13/01/85; 12º) da 20ª UDE, convite p/ 
palestra, dia 26 de dezembro último; 13º) da F. E. Roraimense, comunicando recebimento de 
05 jornais Unificação; 14º) da F E Pernambucana, programa de palestras a ser realizada no 
período de 02 a 09 de dezembro último; 15º) Boletim nº 160 da UNIME Araçatuba; 16º) da 
UNIME – Osasco solicitando endereços atualizados das sociedades unidas a esse órgão; 17º) 
da FEB, recibo de C$ 233.660,00 ref. o pagamento de papel e tinta utilizados na confecção de 
apostilas. 18º) do 12º CRE, relatórios do 5º Encontro Zonal de Dirigentes Espíritas do Bloco “D”. 
19º) do C. E. Nova Luz, informando não poder pagar contribuição social da USE; 20º) da 
Fraternidade Espírita Ramatis, opinando sobre a forma de debates “Espiritismo é Religião ?”; 
21º) da USEERJ solicitação de endereços de centros espíritas. 22) da Secretaria de Negócios do 
Interior do Est. de S.P. convite para participar do ciclo “Nós, Pontas e tramas” realizado de 12 
a 16 de dezembro último. 23º) do confrade Carlos Cirne, dirigida ao presidente da USE, carta 
com votos natalinos e 24º) preçário de livros da Editora Cultura Espírita Cristã. Correspondência 
expedida: 1) para o Lar da Família Universal, reportando-se a3 reunião daquela Diretoria em 10 
de novembro/84, relacionando os diretores da USE, e solicitando relação dos representantes 
do LFU junto à Comissão que tratará do assunto “doação do acervo LFU para a USE. Em seguida 
é analisada a súmula da ata da reunião do último CDE para publicação no Unificação. 
Tesouraria: confrade Attílio informa abertura de uma 2ª conta Poupança para a aquisição de 
sede própria da USE, transferindo a importância de Cr$ 51.830.333,00. A primeira conta aberta 
ficará destinada a manutenção da USE. A 2ª conta aberta tem o número 06514-8, na Ag. 0725 
– XV de Novembro – Itaú. O assunto sede própria dá ensejo a opiniões e comentários a respeito 
das pesquisas realizadas pela Comissão Sede Própria da USE, quando a maioria dos Diretores 
visitou um imóvel pesquisado pela dita Comissão, situado à Rua Pandiá Calógeras, 54, a 
aproximadamente 10 minutos (a pé) da estação S. Joaquim do metrô. Departamentos: SAE: 
confrade Odair Cretella sugere a obtenção do completo teor do texto de proposição que 
alteraria o Código Penal Brasileiro referente aos assuntos Aborto e Eutanásia para, 
posteriormente, seja emitido um parecer da USE. Convida os presentes para assistirem a uma 
reunião da APSD com a imprensa no Centro Cultural São Paulo, dia 28/01/85 às 15 horas. 
Divulgação: Luiz A. Zanardi confirma a presença de Divaldo P. Franco para Conferência e 
Diálogo nos dias 20 e 21 de abril aguardando apenas a confirmação do local. MOCIDADE: 
confrade Rui explica à DE a necessidade de duplicação de material do Departamento, em forma 



 

 

apostilada, solicitando a possibilidade de financiamento do custo pela USE, todavia, o sr. 
Presidente esclarece que na atual situação financeira da USE, não é interessante um 
investimento sem retorno, mas para que o trabalho não fique prejudicado, propõe que se tente 
uma duplicação de 200 apostilas para serem enviadas aos órgãos do Estado. Continuando, 
informa que as visitas realizadas às Prévias de várias regiões permitem conhecer os problemas 
locais e estimular os Departamentos de Mocidades Regionais. Não havendo nenhum outro 
assunto a ser discutido, encerra-se esta reunião às 23 hs 20 minutos e eu, 2º Secretario, lavrei 
a presente ata do ocorrido. 
 

São Paulo, 14 de janeiro de 1985. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata # 13 - 28 de janeiro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 13ª reunião ordinária da DE da USE, realizada em 28 de janeiro de 1985, em sua sede à 
R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 695. Às 20 hs e 10 min o sr. Presidente Antonio Schiliró 
declara aberta a reunião, registrando a presença dos srs Amancio Preaterpa, Vice-Presidente 
do CRE – SP e Antonio Menegueti, Tesoureiro do CRE – SP, a quem é dada a palavra 
inicialmente. O assunto trazido pelos companheiros à DE da USE, refere-se à anistia de dívida 
da 9ª UDE para o período que antecede a dezembro de 1984. O sr. Antonio Schiliróconsiderou 
conveniente aguardar uma solicitação de anistia dessa dívida diretamente daquele órgão, por 
escrito. Outro assunto trazido pelo C. E. do CRE – SP refere-se à informação recebida pelo órgão 
que a UNIME – Mogi das Cruzes encerrou suas atividades. A DE ficará aguardando 
correspondência da UNIME e considera que o CRE deva entrar em contato com os centros 
espíritas da região para melhor se inteirar dos fatos, já que a USE recebeu várias 
correspondências solicitando isenção de contribuição social e redução do valor dessa 
contribuição. Nenhuma sociedade pediu desligamento do Movimento de Unificação, portanto 
não está caracterizada a desativação daquele órgão. Após esses esclarecimentos e as 
despedidas dos companheiros do CRE, é feita a leitura da ata da reunião anterior, aprovada e 
assinada pelos presentes. Secretaria: o Sr. Geraldo Spínola, Secretário Geral, apresenta as 
correspondências recebidas, que registramos como segue: 1) da UME – São Caetano do Sul, 
lamentando distorções doutrinárias de vários centros espiritas e pedindo à USE para tomar 
conhecimento; 2) do C E Amor Fé e Caridade, solicitando informações para aquisição de 
apostilas do Estudo Sistematizado da Doutrina; 3) da APSD, convite para assistir à entrevista 
coletiva com a imprensa no dia de hoje, 28 de janeiro às 15 hs no Centro Cultural S. Paulo; 4) 
da UME – Sorocaba, relação de sociedades contribuintes à USE; 5) programação semestral do 
Palácio Anhembi; 6) do Grupo Esp. Amor ao Próximo informando o nome correto da sociedade 
“Centro Espírita Amor ao Próximo”; 7) da organização do “1º Encontro Nacional sobre Doutrina 
Social Espírita”, informando sobre o evento que se realizará na cidade de Santos nos dias 16, 
17 e 18 de fevereiro/85; 8) do C. E. Nova Luz solicitando à Tesouraria da USE informação de 
débitos; 9) do CRE – Assis, programa de 27 de janeiro a 24 de fevereiro próximo; 10) da 
Sociedade Espiritual Madre Maria, Argentina, solicitando folhetos, apostilas e material 
doutrinário; 12) da União Assistencial Auta de Souza comunicando reeleição e posse de 
Diretoria para o exercício de 1985 e finalmente; 12) da UME – Santos, solicitando 
encaminhamento ao CDE de março, proposta objetivando implantar o programa para a Infância 
Espírita e anexando as informações básicas. Informação: o confrade Waldemar Fabris nos traz 
informação de que o Lar da Família Universal fará o lançamento da 1ª Edição do livro “História 
do Instituto Psiquiátrico Américo Bairral”, na sede do Instituto, dia 9 de fevereiro próximo, na 
cidade de Itapira. O sr. Schiliró informa-nos que, manteve contato com a Sra. Marília de Castro, 
que, pela Comissão da Sede Própria da USE, propõe que o dinheiro disponível na conta 
Poupança destinada a esse fim, seja aplicado em “Over Night” para que esteja disponível numa 
eventual compra de imóvel para sede da USE. A DE analisou a proposta e considerou não ser 
conveniente essa aplicação pelas seguintes principais razões: a aplicação em “OVER” só se 
justifica por períodos curtos; os juros são menores que a poupança; paga-se imposto de renda 
e por fim, não se tem ainda nenhum negócio concreto a ser realizado, não se sabendo portanto,  
por quanto tempo será aplicado o dinheiro. Departamento de Divulgação: o confrade Zanardi 
continua com os preparativos para as comemorações dos 10 anos da Campanha Comece pelo 
Começo. Recebemos a informação que o sr. Divaldo P. Franco cancelou a conferência para a 
data marcada para o encerramento da campanha. O Departamento deverá dar andamento 
normal aos preparativos elaborados, providenciando outro orador. Tesouraria: o confrade 



 

 

Attílio aborda o assunto referente à isenção do pagamento da taxa ISS da USE e sobre os novos 
valores para os carnês de mantenedores. Não havendo outro assunto a ser tratado, o sr. 
Presidente declara encerrada esta reunião às 22 hs e 40 minutos. Para os devidos fins, eu, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 28 de janeiro de 1985. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata # 14 - 11 de fevereiro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 14ª reunião mensal da DE da USE, realizada em 11 de fevereiro de 1985, em sua sede à 
rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 695. Às 20 hs e 20 min, o sr. Presidente Antonio Schiliró 
inicia a reunião, fazendo registrar a presença do confrade Marcelo Spínola e justifica a ausência 
do 1º secretário sr. Rui E. Nogueira. Após apresentar os assuntos que deverão ser apreciados 
solicita à Secretaria para proceder à leitura da ata da reunião anterior, aprovada com a seguinte 
ressalva: onde se leu “História do Instituto Psiquiátrico Américo Barrial”, deve-se entender: 
“História do Sanatório Américo Bairral “. Expediente da Secretaria:  O Secretário Geral, 
confrade Geraldo Spínola, apresenta as seguintes correspondências recebidas: 1) Boletim 
informativo do próximo Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas – CONBRAJEE 
2) da UNIME-Mogi, carta informando que em reunião de seu conselho em 06 de janeiro pp, 
decidiu encerrar as atividades; 3) da AMESP – programa das atividades do mês de março; 4) do 
C.E Luz Eterna de Pilarzinho – PR, informando a posse de sua Diretoria para o biênio 85/86; 5) 
da Mocidade Espírita de Mogi – Mirim solicitando a divulgação da sua nova Diretoria 6) da 
AMESP, Boletim médico – espírita; 7) do Grupo Evangélico “Ao Sol Nascer”, da UNIME – 
Caçapava, solicitando de isenção de contribuição social; 8) UNIME – S. Roque, ata da reunião 
ordinária do CD de 18/11/84 9); 9) da F.E.E. Goiás, informando posse de sua nova Diretoria; 10) 
da UNIME- Botucatu, informando comemoração do centenário do Espiritismo da cidade; 11) 
da Irmandade do Puro Cristianismo, Birigui -SP, solicitando regimentos internos para 
orientação; 12) da comissão de organização da XXIX CONCAFRAS, informações sobre o prazo 
de inscrição; 13) da 6ª UDE – súmula da ata de reunião; 14) da UNIME – Ribeirão Preto, PGA/85; 
15) do Grupo Esp. Poder da Fé, circular agradecendo colaboração e mensagens recebidas; 16) 
do Lar da Família Universal, convite para o lançamento do livro “ A história do Sanatório 
Américo Bairral”; 17) da Editora Espírita Correio Fraterno do ABC, preçário de livros e 18) da 
UNIME – Araçatuba, boletim informativo. O sr. Presidente informa que, juntamente com outros 
companheiros da USE, participaram do evento da cidade de Itapira, Sanatório Américo Bairral 
e a seguir é distribuída e elaborada a Agenda para a reunião do CDE de 10 de março próximo. 
Tesouraria: O Tesoureiro, sr. Attílio Campanini, propõe seja anistiada a dívida de Cr$ 39.000,00 
(trinta e nove mil cruzeiros) do Departamento de Mocidade da USE, quando da realização do 
CONJESP. Aprovada pela DE, o Departamento fica sem nenhum débito junto à Tesouraria. 
Informa ainda que até o final do mês de janeiro, foi recebido aproximadamente Cr$ 
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiro) de contribuição social dos CEs,  através 
de carnês. Mocidade: seu Diretor, Rui Brasil Assis, apresenta os seguintes assuntos: 
esclarecimento junto à Tesouraria acerca do procedimento de controle de receitas e despesas 
do Departamento; o Departamento esteve presente em várias Confraternizações regionais; 
observou, em S. José do Rio Preto, um certo clima não muito condizente com o espírito de 
unificação; procedeu ao cadastramento das Mocidades Espíritas; observou o distanciamento 
do Dirigente de Mocidade em relação ao movimento da USE; preenchida a vaga da Secretaria 
de Divulgação do DM da USE pelo jovem Mercio Mateus Carvalhal; o anunciado Encontro 
Espírita sobre Doutrina Social Espírita a ser realizado em Santos, terá a participação do Diretor 
do DM – USE e do confrade Marcelo Spínola. Educação: na ausência da sra. Ilízia, o confrade 
Nestor informa a próxima realização do Departamento: 2º seminário sobre Educação Espírita 
no dia 30 de março próximo. Orientação Doutrinária: o confrade Nestor dá as seguintes 
informações: fará reunião para assuntos gerais neste mês de fevereiro, foi analisado o assunto 
Aborto/Eutanásia que constaria no novo Código Penal e informa que o mesmo saiu sem 
mencionar o assunto em estudo e que a matéria continuará a ser analisada pelo Departamento 
com a colaboração de pessoas especializadas. Assessoria: Paulo Roberto informa que a FEESP 



 

 

cederá o salão para a realização da palestra comemorativa do 10º aniversário da Campanha 
Comece pelo Começo. Sem outro assunto a ser discutido, o sr. Presidente declara a reunião 
encerrada às 23hs. e 35 min. Para os devidos fins, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 11 de fevereiro de 1985. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 15 - 25 de fevereiro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 15ª reunião ordinária da DE da USE, em 25 de fevereiro de 1985, em sua sede, à R. 
Leopoldo Couto de Magalhaes Jr., 695. O sr. Antonio Schiliró, Presidente da USE, declara 
iniciada a reunião às 20 hs e 5 min fazendo registrar a presença do confrade Nedir Mendes da 
Rocha, Diretor do Departamento do Livro, e também é justificada na ocasião a ausência do 
Secretário Geral, sr. Geraldo Spínola. O sr. Presidente informa os assuntos a serem abordados 
e solicita a leitura da ata anterior, aprovada com a observação de que os confrades Rui Brasil 
Assis e Marcelo Spínola, participarão do Encontro sobre a Doutrina Social Espírita a ser realizada 
em Santos, mas não estarão representando a USE. Expediente: na ausência do Secretario Geral, 
o 1º Secretário, sr. Rui Ermelino Nogueira, apresenta o expediente da Secretaria, registrando 
as seguintes correspondências recebidas: 1) da Fed. Esp. do Distrito Federal, informando novo 
endereço para correspondências; 2) Boletim Informativo da UNIME- Adamantina; 3) da FEESP, 
comunicando novo endereço para recebimento de material; 4) da ABRAJEE – informando que 
abriu espaço para escritores espíritas e editoras que queiram divulgar suas obras na IX 
CONBRAJEE; 5) da UNIME – APIAÍ, informando pagamento de discos; 6) do Lar Espírita Paulo 
de Tarso, S. B. do Campo, referindo-se à contribuição sindical dos CEs; 7) do F.E.E Goiás, 
informações sobre suas atividades ; 8) da 5ª UDE, envio de calendários de Bolso alusivo à 
campanha Comece pelo Começo; 9) da Editora Espírita Meimei, S. Luiz do Maranhão, 
solicitando discos “Compositores do Além”, em consignação e 10) da 3ª Revelação Soc. Espírita 
enviando relatório de atividades anual e solicitando entrevista com a DE para discutir assunto 
referente à criação da 22ª UDE. Departamento do Livro: o confrade Nedir informa que em sua 
cidade, Campinas, existe um grupo de pessoas trabalhando no assunto “Aborto/Eutanásia”, e 
o sr. Nestor João Masotti, complementa informando que a Comissão criada pelo CDE para 
analisar o assunto que seria matéria de alteração do Código Penal Brasileiro, está trabalhando 
e contatando pessoal de Brasília, ligado aos órgãos federais a fim de obter informações mais 
detalhadas. A seguir o confrade Nedir lê sua carta emitida pelo Departamento do Livro, 
referente à criação da Editora de Livros da USE na qual informa sobre as consultas e pesquisas 
sobre o assunto para colher subsídios. Aproveita a oportunidade para justificar sua ausência na 
próxima reunião do CDE, porque, naquela data, estará participando de uma Feira do Livro na 
cidade de Poços de Caldas. O departamento e a DE trocam ideias sobre o melhor 
aproveitamento da presença do Diretor do Departamento do Livro, se na reunião do CDE ou 
na feira do livro mencionada, concluindo-se, pela própria opinião do confrade Nedir, que sua 
participação na Feira do Livro em Poços de Caldas seria mais proveitosa para o Departamento, 
uma vez que para a reunião do CDE, o Departamento não estará trazendo nenhuma 
contribuição nova. Divulgação: o confrade Zanardi justifica e explica as razões do atraso na 
impressão do jornal Unificação, ligada a mudança da Gráfica impressora. Quanto à Campanha 
Comece pelo Começo, a palestra do sr. Altivo Ferreira ainda não está confirmada. Propõe que, 
na impossibilidade da presença do orador, a palestra seja proferida pelo 1º Vice-Presidente da 
USE, Nestor João Masotti; que a campanha tenha uma manutenção constante; que se faça 
outra conferência no mês de outubro. O sr. Schiliró considera que se deva suprimir a atividade 
“diálogo”. Como alternativas para substituição do confrade Altivo, caso ele não possa estar em 
S. Paulo no dia 20 de abril, deverá ser consultado o sr. Cesar Perri de Carvalho, de Araçatuba, 
ficando o confrade Nestor como terceira alternativa; Organização Administrativa e Jurídica: o 
sr. Flavio P. do Valle informou que os dois lotes de terreno de propriedade da USE, situados em 
Guarulhos, foram avaliados em doze milhões de cruzeiros; o terreno oferecido pelo sr. Jorge 
Rizzini, em contribuição com a campanha da sede própria da USE, tem alguns impostos 
atrasados e sua negociação está sendo encaminhada, provavelmente se concretizando 



 

 

diretamente com o sr. Jorge Rizzini que fará reverter o valor da venda para a USE. Sede Própria: 
sr. Clodoaldo justifica a ausência da sra. Marília de Castro pelo Departamento de Artes e dá 
detalhes sobre a negociação com o imóvel da Rua Pandiá Calógeras, 54, que poderia vir a ser a 
sede da USE, porém, o imóvel está habitado e a comissão sente dificuldades em concretizar a 
compra e por isso continuará nas pesquisas de outros locais. Assessoria de Organização e 
Planejamento: o sr. Paulo Roberto informa à DE que mantém contato com o sr. Rubens 
Candelaria Torraga, presidente da UNIME-MOGI, cujas atividades cessaram. Existe interesse 
muito grande em contatar as sociedades espíritas da região para levantar dados e tentar 
reativar o órgão. Essa tarefa continuará, com a participação do Vice Presidente do CRE-SP, sr. 
Amâncio Prestupa. Com relação à solicitação da 3ª Revelação Soc. Esp., para uma entrevista 
com a DE da USE sobre a criação da 22ª UDE, juntamente com outras duas sociedades que se 
desligaram da 5ª UDE, a DE, de comum acordo, concorda que se deva atender aos solicitantes 
em Reunião Extraordinária que devido à extensão do assunto, não ser compatível com a pauta 
normal de nossas reuniões ordinárias. Assim, fica convocada para o próximo dia 1º de abril, as 
20 hs neste local, reunião específica para ouvir os solicitantes. Caminhando para o 
encerramento da reunião, o sr. Presidente convida os companheiros da DE para, já na próxima 
reunião, definirem um dia disponível de cada um para formar uma escala de Plantão na sede 
da USE. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido. O sr. Presidente considera a 
reunião encerrada às 22 hs e 20 min e para constar eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata que 
vai assinada por mim e por quantos concordarem com seus termos. 
 

São Paulo, 25 de fevereiro de 1985. 
 
Assinaturas 













 

 

Ata # 16 - 11 de março de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 16ª reunião da DE da USE em 11 de março de 1985 realizada em sua sede à R. Leopoldo 
Couto de Magalhães Jr., 695. O sr. Presidente Antonio Schiliró inicia a reunião às 20 hs e 10 
min, fazendo registrar a presença do sr. José do Prado Jr, do Departamento do Livro do CRE-
SP, a quem é dada inicialmente a palavra. O confrade expõe seus problemas da guarda de livros 
na atual sede do CRE, onde o espaço para isso reservado é inadequado, havendo o risco de 
danos para o material guardado. Assim, solicita à DE da USE permissão para guardar parte de 
seu estoque de livro na área de livraria da USE, no que é atendido. Após isso, o confrade José 
do Prado se retira da reunião, e o sr. Presidente dá sequência à reunião pedindo à Secretaria 
que proceda à leitura da reunião anterior a qual é aprovada e assinada pelos presentes. 
Expediente: o sr. Geraldo Spínola, Secretário Geral, apresenta as correspondências recebidas, 
registradas a seguir: 1) da UDE 9ª zona, solicitando esclarecimento sobre o pagamento da 
contribuição social através de carnês; 2) do CRE-SP, balancete da Tesouraria, janeiro/85; 3) 
Convite da Comissão de Organização do III Encontro de Organização de Feiras do Livro; 4) 
Informativo nº 12 do GEBEM; 5) da FABES – Pinheiro, convite para reunião no dia 04/ de março 
último; 6) da UNIME – Botucatu, programa do centenário do movimento de João Gasparini, de 
13 a 21 de abril de 1985. 7) Boletim da F.E Rio Grande do Sul, no dia 18, fev./85; 8) Mensário 
Espírita, ano 12, nº 13, órgão do Cons. Estadual de Espiritismo; 9) Balanço financeiro do C.E 
Caridade e Fé, de 1984; 10) da Casa dos Espíritas, ofício comunicando sua nova Diretoria para 
o biênio 85/86; 11) Boletim da FCE, março/85; 12) da Fed. Esp. do Distrito Federal solicitando 
a composição da DE da USE; 13) Boletim nº 163 da UNIME-Araçatuba; 14) programação de 
abril/85 da AMESP; 15) programa de atividades da União Espírita Cearense; 16) convite para a 
1ª Mostra de Arte Pararrealista de Guarujá em 16 de março próximo; 17) da 9ª UDE, 
programação da 3ª Semana Jésus Gonçalves de 17 a 23 de março; 18) do SEPE ( Soc. de Estudos 
e Pesquisas Espíritas, circular informativa de atividades; 19) Feira do Livro Espírita de 13/14 e 
20 e 21 de abril de 1985; 20) da UNIME de São Vicente, elogiando o trabalho realizado pelo 
Departamento de Evangelização, realizado nos dias 2 e 3 de março; e 21) da 9ª UDE, prestando 
esclarecimento sobre a contribuição sindical das Sociedades Unidas da região. O sr. Presidente 
confirma para o dia 1º de abril próximo, às 20 horas, na sede da USE, reunião extraordinária 
para receber os representantes das sociedades espiritas que pretendem formar a 20ª UDE; e 
em seguida lê o documento da Comissão Pró-Congresso, constituída pelos srs. Eder Fávaro, 
Marcos Miguel e Alfredo Roberto, com a apreciação dos objetivos, sendo esse documento 
entregue à Assessoria de Organização e Planejamento da USE. O confrade Waldemar Fabris 
informa pelo Lar da Família Universal que no próximo mês de abril deverá ser instalada 
oficialmente a comissão de estudos de transferência do acevo da LFU para USE. Departamento 
de Evangelização Infantil: o confrade Aurélio informa que o Departamento está analisando a 
proposta da UME-Santos, a qual será levada ao CDE de junho. Mocidade: Rui informa que nos 
dias 2 e 3 de março participou da reunião geral do Departamento na cidade de Bauru, com 22 
pessoas presentes, discutindo entre outras coisas, a divisão das assessorias seccionais, e 
comenta que, em geral, os jovens desconhecem o Movimento de Unificação da USE. As metas 
principais a serem alcançadas serão a produção pela Comissão Diretoria de um trabalho sobre 
a função do Departamento; elaboração de curso destinado a formação de liderança de 
mocidade e um trabalho de reativação dos órgãos inativos. DOD: Nestor informa que o 
Departamento está estudando a montagem de curso de preparação de elementos para 
atuarem junto aos centros espiritas, particularmente na área de unificação. Comunicação: 
confrade Zanardi está dando sequência aos preparativos para a realização da palestra do dia 
20 de abril, em comemoração ao 10º aniversário da Campanha Comece pelo Começo, que será 



 

 

no Salão no Bezerra de Menezes, na FEESP. A confirmação do orador Altivo Ferreira deverá ser 
aguardado até amanhã, dia 12 de março. Na impossibilidade de sua presença, fará a palestra o 
sr. Nestor João Masotti, 1º vice presidente da USE. O sr. Presidente comentou a grande 
quantidade de erros gráficos nesta última edição do jornal Unificação, que foi causado, 
segundo o sr. Zanardi pela mudança da empresa gráfica que imprime o jornal. O sr. Presidente, 
solicita à Secretaria que registre em ata, o envio de correspondência à IBM do Brasil S/A, 
solicitando doações de material de escritório. Não havendo outro assunto a ser discutido, 
encerra-se a reunião às 23 hs 10 minutos.  
 











 

 

Ata # 17 - 25 de março de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 17ª reunião ordinária da DE da USE em 25 de março de 1985 em sua sede à rua Leopoldo 
couto de Magalhães Júnior. 695. O sr. Presidente inicia a reunião às 20 hs 20 min., sem a leitura 
da ata da reunião anterior devido ao atraso do Secretário que assume o registro desta ata 
enquanto o sr. Geraldo Spínola, Secretário Geral, apresenta o expediente da secretaria da qual 
faço registro como segue: 1) da F. Esp. Catarinense comunicando eleição de Diretoria; 2) da F. 
Esp. Paraibana, comunicando eleição de Diretoria; 3) da Soc. de Difusão e Educação Espírita 
Allan Kardec solicitando o material de propaganda da Campanha Comece pelo Começo; 4) da 
sra. Mila Jacobus, solicitando endereços de casas espíritas; 5) da Cidade de Amparo, convite 
para o Encontro Zonal; 6) da FEESP, confirmação da sessão do salão Bezerra de Menezes para 
o dia 20 de abril próximo; 7) da 6ª UDE, solicitação de impressão da conclusão do Smpósio 
Centro Sulino; 8) da 6ª UDE, súmula da ata de reunião de 23 de fevereiro de 1985; 9) da 6ª 
UDE, Programa da 24ª Semana Espírita; 10) do C. E. Guilherme Prado, comunicando eleição de 
Diretoria; 11) da empresa Champion Papel e Celulose, informando a impossibilidade de 
fornecimento de papel; 12) da USEERJ, Boletim sobre concurso literário sobre Bezerra de 
Menezes; 13) da Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa, comunicando eleição de Diretoria; 
14) da ABRAJEE, convite para a prévia na cidade de Matão, no próximo dia 30 de março; 15) do 
Grupo Espírita Orvalho de Luz, informando sobre abertura de livraria e solicitando relação de 
obras publicadas; 16) da UNIME - S. Roque, súmula de ata de reuniões; 17) da 20ª UDE, convite 
para o Encontro Especial de Jovens Espíritas; 18) da “Grupación Juvenil El Salvador”, 
informando sobre Encontro de Jovens; 19) do CRE-Assis, Programação do Mês Espírita; 20) da 
Editora ABC/Interior, informação sobre edição de livros; 21) da UME - Nilópolis, programa da 
Semana Espírita e 25º Exposição de Livros; 22) da UME - S. J. dos Campos, Programa da Semana 
Espírita; 23) do CRE-SP, solicitando que a USE envie carta, conforme modelo sugestão, à 
Federação Umbandista do Estado de São Paulo, esclarecendo o que é a Doutrina Espírita; 24) 
do Grupo da Fraternidade Irmão Sobreira solicitando envio de livros, revistas, etc informando 
sobre eleição de Diretoria; 25) do CRE-SP, relatório de atividades e balancete da Tesouraria. A 
seguir, o sr. Presidente Antonio Schiliró, após trocar ideias com os demais membros da DE 
sobre a composição da mesa no dia 20 de abril próximo, por ocasião da palestra (referente) de 
encerramento das comemorações dos 10 anos da Campanha Comece pelo Começo, na sede 
da FEESP, considera que se deva enviar carta convite aquela instituição, para participar dessa 
comemoração, pelo fato dela não estar ligada ao movimento de unificação da USE. Aproveita 
para confirmar a visita do sr. Helio Rossi ,da 3ª Revelação Sociedade Espírita mais outros 
representantes da União Espírita Irmão Hércules e do C. E. João Machado para o próximo dia 1 
de abril às 20 horas. Departamentos: confrade Zanardi relata a visita da comissão formada pelo 
CRE-SP, designada para analisar o jornal Unificação em seus vários aspectos, particularmente 
conteúdo e apresentação. Essa comissão esteve representada pelos senhores Milton 
Gonçalves e Carlos Teixeira Ramos. Após ter se mostrado aos visitantes como se processa a 
edição do jornal em todas as suas fases e com todas as dificuldades decorridos das atividades 
particulares de cada colaborador do jornal, o sr. Carlos Teixeira Ramos, segundo informação do 
sr. Zanardi, ofereceu seus préstimos junto à equipe do jornal Unificação. Informa ainda o sr. 
Zanardi que, devido aos transtornos havidos na impressão da última edição do jornal devido à 
troca de gráfica, a próxima edição será impressa na mesma empresa que anteriormente fazia 
este serviço. Pelo Departamento de Arte, e na ausência da senhora Marília de Castro, o sr. 
Joaquim Soares relata, a seu pedido, e justificando sua ausência, o seguinte: o Departamento 
vem pesquisando a arte com artistas encarnados e desencarnados; está cadastrando médiuns 
que trabalham com as diversas formas da arte (música, pintura, etc.); enviará relatório aos 



 

 

órgãos e aos médiuns e artistas cadastrados; fará questionário entre os jovens para se conhecer 
sua atividade artística; o Departamento tem se reunido normalmente. Quanto à Comissão da 
Sede Própria, pede que informe à DE que existem duas ou três opções a serem analisadas. 
Antes de conduzir ao encerramento desta reunião, o sr. Schiliró faz registrar o desencarne da 
esposa do senhor Henrique Gimenez, Presidente do Conselho da FEESP, quando se fez presente 
no velório da referida senhora. Não havendo nenhum outro assunto a ser debatido, a reunião 
é dada por encerrada às 23 hs e 35 minutos e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente 
ata, que deverá ser assinada após sua leitura e aprovação. 
 

São Paulo 25 de março de 1985. 
 
Assinaturas 











 

 

Ata # 18 - 08 de abril de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 18ª reunião ordinária da DE da USE, realizada em sua sede no dia 8 de abril de 1985. O 
sr. Presidente Antonio Schiliró declara iniciada a reunião às 20 horas e após apresentar os 
principais assuntos a serem abordados, solicita ao 2º Secretário para que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior e também da penúltima reunião que não havia sido lida (na última 
reunião). Esta ata foi aprovada com a seguinte ressalva: onde você leu que “no próximo mês 
de abril deverá ser Instalado oficialmente a comissão de estudos de transferência do acervo do 
Lar da Família Universal para a USE“, deve ser entendido que, no mês de abril deverá ser 
convocada reunião da comissão que dará prosseguimento às gestões objetivando dotar, 
futuramente, o LFU e a USE de suas respectivas novas sedes. Expediente da Secretaria: o sr. 
Geraldo Spínola, Secretário Geral, apresenta para registro as seguintes correspondências: 1) 
Carta do sr. Henrique Rodrigues, enviado o documento de transferência de um lote de terreno, 
cujo teor transcrevo na íntegra: 
 
“Transferência: 
pela presente, os infra assinados Guilherme Gonçalves, português, casado, comerciante, 
residente na rua embaixador Pedro de Toledo no 50, apartamento 83, Santos, cedem e 
transferem ao Lar da Família Universal, entidade espírita de caráter filantrópico, com sede em 
São Paulo, SP, na rua Casa do Ator no 311, Vila Olímpia, com estatutos sociais arquivados no 1º 
Registro de Títulos e Documentos da Capital, sob no 2732-L, “A“ no 6, de Pessoas Jurídicas, em 
data de 27 de novembro de 1946, e inscrita no CGC/MF sob no  60 600.970/0001-50 e no CCM 
sob no 1.166.778-8, em caráter e irrevogável, todos os direitos e obrigações que lhes competem 
e decorrentes do presente contrato no (sem número), datado de 30 de julho de 1965, relativo 
ao lote número 55, da quadra “N”, situados no denominado Parque Universitário Espírita, no 
Embu-Mirim, São Paulo, SP, correndo por conta exclusiva do cessionário todos os eventuais 
ônus, atuais ou futuros, que decorre ou decorrem da presente cessão e transferência. Os 
resultados auferidos com a presente cessão serão destinados à Campanha da Sede Própria da 
USE e LFU, que deverá ser adquirida ou constituída em comum. Para dar fé e efeitos de direito, 
passamos a presente, na forma da lei. Assinam: Guilherme Gonçalves, Guilhermina de Abreu 
Gonçalves (p.p), Testemunha: Henrique Rodrigues. 
 
2) Da Editora Espírita Cristã Fonte Viva, preçário de livros; 3) da UNIME - Araçatuba, boletim 
informativo número 164/85; 4) da F. E. Est. do Rio de Janeiro, comunicando eleição de 
Diretoria; 5) da UNIME - Guarulhos, comunicando o afastamento do C. E. Pai Celestial do 
movimento de unificação; 6) do C. E. Fé e caridade, de Andradina, comunicando eleição de 
Diretoria; 7) da UNIME - Catanduva, convite para o 4º Mês do Livro espírita, em abril/85; 8) da 
Fraternidade Espírita Ramatis, informando que participará da IV Feira da Esperança, de 30/04 
a 05/05; 9) Instituto Espírita Gotas de Luz, solicitando panfletos da Campanha Comece pelo 
Começo; 10) da 6ª UDE, súmula da ata da 10ª reunião da DE em 29/01/85; 11) da AMESP, 
programação do mês de maio; 12) da confreira Elaine Curti Ramazzini, informando que 
participará, como convidada da União Espírita Cearense, de mesas redondas nos próximos dias 
26, 27 e 28 de Abril, e solicita 3 jogos de apostilas sobre Serviço Assistencial Espírita; 12) 
exemplar de “Conclusões do I Encontro Nacional sobre a Doutrina Social Espírita“. Ao se 
registrar o recebimento do exemplar de conclusão do I encontro Nacional sobre Doutrina Social 
Espírita, informa-se que no próximo dia 21 de abril, na sede da USE, haverá uma reunião de 
organização do II Encontro previsto para 1987. Para esta reunião convida-se os que, 
particularmente se interessam pelo assunto. Há interesse por parte dos organizadores desse 



 

 

encontro que a divulgação seja feita através dos diversos órgãos de unificação. A participação 
da USE só será efetivada após análise do assunto pelo CDE. Após o expediente, o sr. Presidente 
entrega uma cópia da minuta da ata da última reunião do CDE aos srs. Nestor, Geraldo, Joaquim 
e Sander para análise e comentários na próxima reunião. Reunião realizada em 1 de abril, na 
sede da USE, com os representantes da Soc. Esp. 3ª Revelação, C. E. João Machado e União 
Espírita Irmão Hércules. O confrade Nestor, que presidiu aquela reunião, relata o seguinte: 
estiveram presentes pela 3ª Revelação, os srs. Helio Rossi, Jaime Ruchlesmer e Adhemar 
Ramos; sr. Álvaro Libertucio pelo C.E. Irmão Hércules e o sr. Jesulindo Dias dos Santos pelo C. 
E. João Machado, os quais manifestaram dificuldades de relacionamento com o atual diretoria 
da 5ª UDE, ficando claro a impossibilidade de retorno ao órgão destas três sociedades que de 
lá se desligaram. Consideraram os visitantes que a região comporta a criação de um novo órgão 
que abrangeria sociedades não unidas onde atualmente a 5ª UDE não tem atuação. Declaram 
os confrades visitantes que pretendem continuar o trabalho de unificação, mas sem 
reaproximação com atual diretoria da 5ª UDE. A DE da USE ouviu todos os visitantes em seus 
pontos de vista e suas considerações sobre o assunto e esclareceu aos companheiros que não 
poderia contrariar nenhuma deliberação dos CDE, mas que o mesmo seria analisado com 
bastante profundidade. Departamentos: Livro: o sr. Nedir Mendes da Rocha, Diretor do 
Departamento, informa que esteve presente ao III Encontro de Realizadores de Feira do Livro 
Espírita, na cidade de Poços de Caldas, MG; estará estudando a possibilidade de editar livros 
de Herculano Pires; questiona a possibilidade de financiamento parcial das edições pela USE; 
deverá apresentar um pré-cálculo de custo da edição do livro de Deolindo Amorim. DOD: sr. 
Nestor, Diretor do Departamento, informa que fará a reunião para analisar as atividades da 
área; está em fase de formação o Centro de Preparação de Recursos Humanos, com reunião 
prevista para o dia 27 de abril às 15 horas; programação de reunião de debates sobre os centros 
espíritas; em revisão a carta a ser enviada à Federação Umbandista, juntamente com o DOD do 
CRE-SP; o assunto aborto/eutanásia continua os estudos e em andamento os trabalhos. 
Departamento de Mocidade: confrade Rui informa que representou o Departamento no dia 24 
de março na zonal de Campinas, representou o Departamento nas Confraternizações de 
Mocidades realizadas neste período de feriado da Semana Santa; a próxima COMELESP será 
realizada em Santos; um dos temas abordados nesta COMELESP foi o Roustainguismo e, em 
reunião plenária, os jovens deliberaram elaborar o manifesto contra a divulgação de Roustaing 
pela FEB. Este manifesto não foi entregue à DE, mas foi lido pelo senhor Rui sobre a qual a DE 
se posiciona contrariamente, esclarecendo que a USE já enviou carta a todas as federativas 
sobre sua posição quanto ao assunto, bem como consta dos 18 pontos básicos essa posição. 
Serviço Assistencial Espírita: Informa-nos o sr. Odair Cretella que não deverá realizar nenhum 
trabalho em comum com SAE do CRE-SP devido a dificuldades de relacionamento, todavia, o 
SAE-USE se colocou à disposição do CRE-SP para qualquer contribuição. A reunião encerrada 
às zero horas e 20 minutos, com leitura pelo confrade Rui Ermelindo Assis de uma mensagem 
do espírito Leopoldo Machado dirigido aos jovens e psicografado pela confrade Amélia Calixto. 
Para os devidos fins, eu, Sander Salles Leite, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo 8 de Abril de 1985. 
 
Assinaturas 













 

 

Ata # 19 - 29 de abril de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 19ª reunião ordinária da DE da USE, realizada em sua sede em 29 de abril de 1985, 
aberta pelo sr. Presidente Antonio Schiliró, às 20 hs 25 min. Justificadas as ausências dos 
Secretários Joaquim Soares, Rui Ermelindo Nogueira, e dos Departamentos de Arte e do Livro, 
respectivamente, Marília de Castro e Nedir Mendes da Rocha, o sr. Presidente solicita ao 2º 
Secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior, aprovada e assinada pelos 
presentes. Expediente da secretaria: o Secretário Geral, sr. Geraldo Spínola, faz registrar o 
recebimento das seguintes correspondências: 1) da F.E.E. Goiás, Circular solicitando divulgação 
do III Encontro Estadual de Evangelizadores e Mocidade Espíritas, nos dias 4 a 7 de abril; 2) do 
C. E. Doutor. Plínio Bahia, Barrinha — SP informando novo endereço: rua Dionísia C. Gonçalves, 
454; 3) da FEERJ, Exemplar de “roteiro de trabalhos espirituais; 4) do Núcleo Espírita Amantes 
da Pobreza (Marília — SP), solicitando informações sobre “Auxílio e Subvenção: Novo decreto”; 
5) Boletim no 01/março —85 — CONCAFRAS/85; 6) do Grupo Assistencial Espírita Francisco de 
Assis (Osasco — SP) solicitando relação de centros espíritas; 7) Boletim Unificador, UNIME - 
Adamantina; 8) Programação do 2ª CONJEBA - Congresso Juvenil Espírita da Bahia; 9) 
Programação da Feira do Livro Espírita da UNIME - Guarulhos, de 8 a 14 de abril, p.p.; 10) da 
UNIME - Botucatu, programa da comemoração do centenário do nascimento de João Gasparini, 
dias 13 e 14 de abril, p.p.; 11) da EBCT, circular CT/GOP 1385/83, referente à etiquetagem dos 
amarrados; 12) do ABRAJEE, recado pelo sr. Presidente, referente à realização da 1ª prévia do 
próximo Congresso, realizado no C. E. Amor e Caridade na cidade de Bauru — SP, em 27 de 
abril p.p.; 13) Exemplar de “O Mundo Espirita”, Curitiba - PR; 14) da Casa Espírita Cristã, de Vila 
Velha, ES, informando edições de livros; 15) do C. E. Nosso lar, Casas André Luiz, convite para 
inauguração de sua nova sede, no dia 4 de maio, às 20 horas, à Rua Duarte de Azevedo, 691. 
Representará a USE, o sr. Nestor João Masotti; 16) da revista “Reformador” da FEB, artigo 
noticiando realização do Encontro Zonal pela USE, no oeste do estado de São Paulo, destacando 
que “ o dinamismo, a expansão numérica e complexidade do movimento no estado estão a 
exigir permanentemente atividades com os fins acima mencionados, e a USE, atenta às magnas 
tarefas do seu programa de trabalho, vem exercendo com proveito a função que lhe cabe, em 
respeitosa e equilibrada liderança” (no 128, abril/85); 17) da ABRAJEE, relatório da prévia 
realizada na cidade de Bauru, oferecendo um carnê de contribuição pelo Banco Itaú, autorizado 
seu pagamento integral pela DE da USE; 18) da Comissão de Organização da I Conferência 
Internacional sobre a integração Mente-Espírito-Matéria, convite para participação nos 
períodos de 22 a 24 de julho; 19) da CONBRAJEE-86, Boletim no 02; 20) do sr. Arlindo Albino 
Marques, de São Bernardo do Campo, solicitando endereço de centro espírita; 21) programa 
da 3ª Feira do Livro Espírita, realizada em 30 e 31 de março pela 21ª UDE; 22) do I. E. Educação, 
dirigido ao sr. Antonio Schiliró, agradecendo menção feita no último CDE, sobre atividades do 
Instituto no ano de 1984; 23) do Grupo da Fraternidade Carmen Cinira, Informando eleição de 
Diretoria; 24) da F.E.R.G. Sul, Plano de atividades federativas para 1985; 25) da F. E. Paraná, 
programação anual/85; 26) da FERG — Sul, relatório de atividades 1984; 27) exemplar do 
“Unificador “ da FERG — Sul, Número 19; 28) do Instituto de Difusão Espírita, exemplar do livro 
“Viagem”. 29) da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, convida para a inauguração da 
4ª Feira da Esperança, em 30 de abril próximo; e 30) da Sociedade Espírita de Divulgação e 
Assistência, (Belém — PA) exemplar no 003 do “Ação Espírita”. Quanto à realização do II 
Encontro Nacional sobre Doutrina Social Espírita, o sr. Presidente esclarece e informa que 
manteve contato telefônico com o sr. Mauro de Mesquita Spínola o qual assinou o convite para 
reunião de organização e preparação do mencionado Encontro, na sede da USE, conforme 
menciona a carta-convite, esclarecendo que o nome da USE não deveria ter sido mencionado 



 

 

como mediador daquela reunião e sim o Instituto Espírita de Educação. Informa-nos o sr. 
Presidente que o sr. Mauro desculpou-se pelo engano e que na reunião os participantes serão 
informados a respeito. O sr. Presidente, ainda com a palavra, informa à DE que até o dia 31 de 
março último 482 sociedades espíritas haviam pagos seus carnês de contribuição social; das 
quais 48 pagaram o valor semestral e 65 a anuidade e que enviará a todos os contribuintes, 
carta de agradecimento bem como àqueles que não pagaram e outra ainda às que devolveram 
o carnê, esclarecendo que o Estatuto da USE faculta isenção de pagamento. Tesouraria: o sr. 
Attílio Campanini apresenta as informações da Tesouraria com os esclarecimentos necessários 
sobre os valores de caixa e de contas de poupança. Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica: a DE aprova a venda do terreno de propriedade da USE, no bairro de 
Picanço pelo preço de Cr$ 15.000.000 (15 milhões) de cruzeiros, a ser acertado conforme 
explicação do sr. Flavio P. do Valle, da seguinte maneira: 5 milhões de entrada, 5 milhões em 
30 dias e mais cinco prestações de 1 milhão de cruzeiros. O sr. Waldemar Fabris informa que o 
Lar da Família Universal poderia editar em nome da USE, o livro de Deolindo Amorim e para 
tanto, deverão ser mantidos contatos entre o Departamento do Livro da USE e aquela 
instituição para resolver o problema. Sr. Zanardi informa-nos que o próximo número do jornal 
Unificação está pronto para impressão na DCI — Impressão Indústria Gráfica S/A, bem como a 
impressão em separado do resultado do I Simpósio Centro Sulino. Devido aos custos de 
impressão propõe-se que o preço do jornal seja de Cr$ 600,00 (600 cruzeiros) o anúncio avulso. 
Pelo DOD o sr. Nestor reitera o convite para as reuniões de sábado sobre assuntos doutrinários 
e não havendo nenhum assunto mais a ser tratado, o sr. Presidente encerra a reunião às 22 hs 
e 15 minutos e eu, 2º Secretário, faço lavratura desta ata que vai assinada por mim e por 
quantos a aprovarem.  
 

São Paulo 29 de abril de 1985. 
 
Assinaturas 



















 

 

Ata # 20 - 13 de maio de 1985 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 20ª Reunião mensal ordinária da DE da USE, biênio 84/86, 
realizada em 13 de maio de 1985 em sua sede. Às 20 hs e 15 min., 
o sr. Antonio Schiliró, Presidente da USE, declara iniciada a 
reunião, solicitando a leitura da ata anterior, aprovada e 
assinada pelos presentes. Expediente da Secretaria: o sr. 
Geraldo Spínola, Secretário Geral, faz registro do recebimento 
das seguintes correspondências: 1) da L.F.U. convite para 
participar de caravana ao Instituto de Cultura Espírita, no Rio 
de Janeiro, no próximo dia 18 de maio; 2) Boletim nº 04, abril/85 
da UNIME – Adamantina; 3) da Instituição Maria de Nazareth 
informando sobre seus serviços públicos; 4) do C. E. Evangélico 
J. Gonçalves, convite para comemoração de seu 34º Aniversário; 
5) da Fed. Esp. Est. Acre, comunicando eleição e posse de sua 
Diretoria, biênio 86/87; 6) da 6ª UDE súmula da 11ª reunião CD; 
7) de AMESP, informações sobre o curso de programação Neuro-
linguística nos dias 22 e 23/junho; 08) Revista “O Espírita” da 
Soc. Divulgadora do Espiritismo Cristão. A seguir, o sr. 
Presidente informa que o terreno da USE, em Guarulhos, continua 
em fase de negociação de venda, agora com proposta de 15 milhões 
à vista. Para realização do CDE do mês de junho, o sr. Presidente 
analisa junto aos demais membros da DE os assuntos que comporão 
a agenda daquela reunião e que será duplicada e enviada aos 
órgãos. Tesouraria: O sr. Attílio, 1º Tesoureiro informa a 
posição do Caixa, conta Corrente e conta Poupança da DE e da 
Sede Própria e contas a pagar. Propõe a disponibilidade de uma 
importância na ordem de Cr$ 100 000 (cem mil) cruzeiros para 
pequenas despesas, aprovado pela DE. DOD: sr. Nestor João Masotti 
informa sobre os estudos realizados pelo seu Departamento 
juntamente com o Departamento de Evangelização da USE, a respeito 
do trabalho apresentado pela UNIME – Santos, referente à área de 
Evangelização Infantil. Esse trabalho da UNIME já enviado aos 
órgãos, será apreciado na próxima reunião do CDE e para tanto, 
o DOD e Departamento de Evangelização da USE elaboraram um 
documento de análise do trabalho da UNIME, o qual é lido pelo 
confrade Amélio Calixto donde se destaca alguns pontos, a saber 
o Departamento de Evangelização Infantil da USE considera ser 
este nome o mais apropriado para as atividades da área, vários 
itens do trabalho da UNIME de Santos são considerados como sendo, 
em princípio, o próprio fundamento das apostilas sobre 
Evangelização Infantil da USE, salvo as sugestões de nome para 
as atividades da área. Esse documento é apreciado pela DE de 
modo que alguns Diretores entendem que o nome “Evangelização 
Infantil” não é adequado, segundo colocações feitas pelos srs. 
Geraldo Spínola e Sander. O sr. Presidente considera que este 
trabalho deva sofrer pequenas alterações de modo que o nome dessa 
atividade da área não seja questão fechada; que mudanças de nome 
não compete ao CDE e sim à Assembleia Geral para alteração de 
Estatuto. Este documento, após alterado, deverá seguir em 
correspondência juntamente com a convocação do CDE. DM: o sr. 



 

 

Nestor justifica a ausência do sr. Rui Brasil Assis, Diretor do 
Departamento e ratifica reunião do Departamento na cidade de 
Campinas nos dias 1º e 2 de junho próximo. Em seguida lê o 
manifesto da 21ª UDE, pelo seu DM, referenciando-se a fatos 
ocorridos no último COMELESP. O manifesto faz denúncias de vários 
tipos, por exemplo: os jovens participantes aboliram a prática 
da oração que caracteriza o início e o término das reuniões 
espíritas; jovens casais de namorados em atitudes, segundo o 
manifesto, não apropriadas para ambiente como a COMELESP; 
transformação do pátio da escola onde se realizou a COMELESP em 
“danceteria”; jogo de cartas; presença de um jovem alcoolizado; 
cunho político do temário, provocando dispersão; declaração de 
líderes de Mocidades, ainda segundo o manifesto, que os “jovens 
estão cansados de Evangelho”, seguido de aplausos dos 
participantes, etc. e sugere por parte da USE, análise, escolha 
dos temários e da representação jovem,, bem como um 
acompanhamento do desenvolvimento desses Encontros. Devido à 
ausência do Diretor do DM/USE, este assunto deverá ser 
encaminhado ao Departamento e posteriormente retornar à DE. SAE: 
Ainda o confrade Nestor com a palavra, justificando a ausência 
do sr. Odair, Diretor do Departamento, e informando que a reunião 
prevista para o dia 19 de maio próximo, na cidade de Caçapava 
será realizada normalmente e que está prevista reunião na cidade 
de Limeira com o DOD, Evangelização/Mocidade. DOD: pelo 
Departamento de Orientação Doutrinária, o sr. Nestor informa que 
continuam as reuniões normais de sábados com os vários temas 
propostos pelo DOD e com referência ao assunto Aborto/Eutanásia, 
a AMESP não está em condições de, no momento, apresentar um 
trabalho definitivo sobre o assunto, particularmente sobre o 
aborto, pois não há um consenso geral. Quanto à correspondência 
a ser enviada à Federação Umbandista, seu texto foi lido e 
aprovado, bem como o texto a ser distribuído à imprensa leiga. 
Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, o sr. 
Presidente encerra esta reunião às 23 hs e 40 min, da qual, eu 
2º Secretário, lavrei a presente ata que deverá ser lida e 
assinada por quantos a aprovarem. 
 

São Paulo, 13 de maio de 1985. 
 
Assinaturas  
 











 

 

Ata # 21 - 27 de maio de 1985 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 21ª reunião ordinária da DE da USE realizada em sua sede 
à R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 695. Às 20 hs e 15 min., o 
sr. Presidente Antonio Schiliró, declara iniciada a reunião e 
antes de se proceder à leitura da ata anterior, é justificada as 
ausências dos confrades Joaquim Soares, Coriolano de Castro e 
Nedyr Mendes da Rocha. A seguir a ata é lida pelo 2º Secretário, 
tendo sido aprovada com as seguintes ressalvas: 1º) a verba 
aprovada para pequenas despesas de Tesouraria foi de Cr$ 200.000 
(duzentos mil cruzeiros e 2º) onde se leu “Departamento de 
Evangelização Infantil da USE”, deve-se ler: “Departamento de 
Evangelização Espírita Infantil da USE”. Após as ressalvas a ata 
é assinada pelos presentes. Expediente da Secretaria: O sr. 
Geraldo Spínola, Secretário Geral, faz registrar o recebimento 
das seguintes correspondências: 1) da Fed. Esp. R. G. Norte, 
informando eleição e posse de seu Conselho Superior e sua 
Diretoria Executiva; 2) do C. E. São João Batista, solicitando 
informações sobre as edições publicadas e como adquiri-las; 3) 
Convite do Núcleo de Estudos Espíritas Anália Franco para 
participar de seu programa de atividades no período de 02 a 29 
de maio; 4) do CRE – Assis, programa de encerramento da Jornada 
Regional Espírita, no dia 26 p. p.; 5) da Fed. Esp. Est.de Goiás, 
informações sobre a sua programação doutrinária; 6) do CRE – 
Araçatuba relatório do 6º Encontro Zonal de Dirigentes 
Espíritas, região Noroeste – B; 7) da AMESP, programação de 
atividades do mês de junho; 8) da FLE, Boletim nº 1, 
abril/maio/85; 9) da UM – Presid. Venceslau, informando não poder 
dar cobertura ao Encontro Estadual de Evangelizadores; 10) do C. 
E. João de Deus Dias, solicitação de doação de livros espíritas; 
11) da UNIME – Araçatuba, boletim informativo maio/85; 12) do 
Núcleo Espirita Universitário de Londrina, solicitando 
informações sobre um profissional que trabalha com “Terapia de 
Vidas Passadas”; 13) do Departamento de Artes da USE, relatório 
de atividades ; 14) do DOD, da UNIME – Itapeva, sugestão ao 
Departamento de Evangelização da USE que o Encontro Estadual 
seja realizado em Sorocaba; 15) da Assoc. Esp. Benefic. “Jesus, 
Misericórdia e Luz”, encaminhando carta de união; 16) da Fed. 
Esp. Amazonense, exemplar de “O Mensageiro”; 17) da L.F.U., 
Boletim Informativo nº 39 – abril/85. Após apresentação do 
expediente o sr. Nestor informa que recebeu telefonicamente a 
notícia de que a UNIME Botucatu se predispõe a sediar o Encontro 
Estadual de Evangelização Espírita Infantil, no mês de novembro. 
Informações da Presidência: 1º) manteve contato com o sr. Geraldo 
de Oliveira Garcia, Presidente da 5ª UDE para tratar do assunto 
referente à criação de 22ª UDE, não havendo nenhum progresso na 
conversação; 2) conversou com o Presidente da Federação 
Umbandista, por telefone, transmitindo sua impressão sobre o 
diálogo mantido aos companheiros de DE e ponderando após isto 
sobre a conveniência de enviar a carta cujo texto já fora 
aprovado, os Diretores reavaliam a decisão tomada e decidem, por 



 

 

unanimidade, não mais enviar à Federação Umbandista a carta de 
esclarecimento sobre as diferenças entre as práticas umbandistas 
e a Doutrina Espírita. Essa carta será transformada em documento 
de esclarecimento e informação ao público leigo; 3) sobre o 
assunto “Espiritismo é Religião ?” que tem sido alvo de debate 
no meio espírita e entre os jornais, o sr. Presidente lembra aos 
srs. Diretores que a DE tem que estar consciente do tríplice 
aspecto da Doutrina Espírita (filosófico, científico e 
religioso) conforme preceitua Allan Kardec e de conformidade com 
os Estatutos da USE. Não havendo nenhum outro assunto a ser 
discutido, a reunião é encerrada às 23 hs e 05 minutos e para 
os devidos fins, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata, que 
deverá ser assinada por todos que aprovarem os seus termos. 
 
São Paulo 27 de maio de 1985. 
 
Assinaturas  
 









 

 

Ata de 03 de junho de 1985 
Reunião Extraordinária 
Diretoria Executiva 

 
 
Reunião Extraordinária da DE da USE, realizada em 03 de junho de 
1985, em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 695, 
convocada pelo sr. Presidente Antonio Schiliró, para tratar do 
Assunto “XIII COMELESP”, realizada em São Paulo no mês de abril 
último. As 20 hs e 30 min, a reunião é aberta pelo sr. Presidente, 
e fazemos constar a presença dos srs. Nestor João Masotti, 
Geraldo Spínola, Rui Ermelindo Nogueira, Sander Salles Leite, 
Attílio Campanini, Waldemar Fabris, Flavio Pereira do Valle, Rui 
Brasil Assis, Luiz Alberto Zanardi e Odair Cretella. O Secretário 
Geral, sr. Geraldo Spínola, faz o registro das seguintes 
correspondências: 1) do L.F.U., apresentando os nomes dos 
representantes na Comissão Central Pró Sede Própria USE/LFU; 2) 
da confreira Elaine Curti Ramazzini, informações sobre o 2º 
Encontro Cearense da Mulher Espírita. A seguir, o sr. Presidente 
explicando o motivo da convocação dessa reunião, que é devido ao 
manifesto do DM da 21ª UDE apresentado em reunião anterior da 
DE, fazendo denúncias de acontecimentos observados em realização 
da XIII COMELESP. O mencionado documento, enviado sem nenhuma 
assinatura, fora encaminhado à 21ª UDE para acolhimento das 
devidas responsabilidades, o qual foi devolvido à USE, com uma 
carta informando que o órgão não havia tomado conhecimento 
daquele manifesto. Pelo exposto no manifesto, o confrade Rui 
Brasil Assis, diretor do DM da USE, é convidado a dar o seu 
parecer e informa aos presentes que não presenciou nenhum fato 
que pudesse ser taxado de aberração, embora houvesse sempre as 
críticas normais a um acontecimento como esse, bem como, 
considera que a dissolução da Assessoria Regional que deveria 
acompanhar a organização da COMELESP contribuiu para prejudicá-
la. O sr. Presidente observa então que, não havendo tal 
assessoria, composta de elementos dos DMs dos CRES, a COMELESP 
não poderia ser realizada, formalmente, em nome da USE e que 
esta situação poderia, eventualmente, trazer embaraços para a 
USE em decorrência de deliberações tomadas por grupos de jovens, 
e contrários a preceitos já firmados pela USE. O confrade Odair 
questiona se a inexistência da Assessoria não deveria recomendar 
a invalidação da realização da COMELESP, ao que, o confrade Rui, 
diretor do DM/USE, embora concordando com a proposição, 
considera que o andamento da organização do evento não constituiu 
em nenhuma aberração contra os preceitos doutrinários e que, 
embora não formalmente constituída a Assessoria, os componentes 
do DM/USE participaram da organização e isto, no seu entender, 
tornava legítima a realização da COMELESP. No entender do sr. 
Odair Cretella, a USE foi desrespeitada, por deliberações já 
tomadas pelo CDE quanto ao assunto Roustaing, no momento em que 
a COMELESP aprova a “moção sobre a teoria de Roustaing”, 
publicada pelo jornal santista “Espiritismo e Unificação”, moção 
esta que critica a FEB por divulgar tal teoria. Apresentados 
estes dados iniciais, seguido de ampla manifestações por parte 



 

 

dos diretores, são apresentadas as seguintes propostas: 1) 
cartas aos Centros Espíritas, informando sobre tais ocorrências, 
e alertando para um melhor entrosamento e conhecimento de seus 
Departamentos de Mocidades; 2) que o DM/USE deve orientar 
amplamente as organizações desse tipo e 3º) recomendações ao CDE 
de que as denúncias dirigidas à DE venham sempre assinadas para 
que se possam tomar providências concretas. As propostas 
apresentadas só serão discutidas após chegar à DE algum documento 
assinado. A segunda parte do assunto COMELESP é dedicada à 
análise das consequências da publicação em jornais do meio 
espírita da “Moção contra a teoria Roustaing” deliberada durante 
a realização da XIII COMELESP. Nesse instante é lembrado aos 
diretores os pontos básicos, aprovados pelo CDE, particularmente 
ao que se refere sobre a posição da USE quanto a Teoria de 
Roustaing e que a mencionada “MOÇÂO” desrespeita as deliberações 
do CDE de 1982, renovados em 1984 por ocasião da eleição da atual 
Diretoria da USE. Após ampla manifestação dos presentes, fica 
aprovado que a USE fará pronunciamento de esclarecimento à 
imprensa espírita quanto ao assunto. Esgotados os assuntos, o 
sr. Presidente declara encerrada a reunião às 23 hs e 50 minutos, 
e eu, 2º Secretario, lavrei a presente ata, que será assinada 
por quantos concordarem com seus termos. 
 
São Paulo, 03 de junho de 1985. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata # 22 - 10 de junho de 1985 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 22ª Reunião Ordinária da DE da USE em 10 de junho de 1985 
em sua sede à R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 695. Na ausência 
do sr. Presidente Antonio Schiliró, justificada pelo sr. Nestor 
João Masotti, que assume a direção da reunião na condição de 
Vice-Presidente, justificando também a ausência do sr. Joaquim 
Soares. O sr. Paulo Roberto Pereira da Costa aproveita para 
informar que estará ausente do país até o final do mês de julho, 
solicitando justificação de ausência por antecipação. Em seguida 
a Secretaria lê as atas da 21ª reunião ordinária e Reunião 
extraordinária da DE, aprovadas e assinadas pelos presentes. 
Expediente da secretaria: sr. Geraldo Spínola, Secretário Geral, 
apresenta e faz registrar as seguintes correspondências 
recebidas: 1) da confreira Geni S. Bortoletto, da cidade de 
Andradina, SP, solicitando material para fazer programação 
espírita pela emissora de Rádio local; 2) da Sra. Neusa P. 
Mendes, solicitando apostilas do SAE – USE; 3) da UNIME – 
Adamantina, Boletim Informativo nº 003/85; 4) da Livraria A. 
Kardec Editora, informando lançamento do livro “Renúncia de 
Lucy”; 5) de Adonay F. de Andrade, questionário respondido ao 
DM-USE, referente a curso ministrado pelo Departamento; 6) da 
AMESP circ. 31/85, apresentando sua programação de palestras; 7) 
da UNIME – S. Roque, cópia da ata de reunião do seu CD de 28 de 
abril pp.; 8) da UNIME – Nilópolis, confirmando participação no 
Seminário Espírita sobre a Educação, a ser realizado no mês de 
agosto; 9) do CRE-SP, sugestão ao Conselho Editorial do Jornal 
Unificação para que mantenha as linhas de definições 
apresentadas pelo Departamento de Comunicação da USE: “Jornal 
Unificação – Premissas Básicas”; 10) confirmação de participação 
no curso de Dirigente de Mocidades, pelo confrade  Edgar S. 
Pires; 11) do C. E. Ismênia de Jesus, confirmando a cessão de 
suas dependências para a realização da 2ª ESPIRARTE, no mês de 
novembro de 1985. Após o expediente, a Secretaria prepara, de 
comum acordo com os demais Diretores a súmula da reunião do CDE 
do dia 09 de junho para publicação no jornal Unificação. A 
reunião do CDE foi comentada por alguns diretores e o DOD, pelo 
confrade Nestor, informa haver sido realizado o Encontro sobre 
Obsessão e Desobsessão em 08 de junho p. p., com a presença de 
aproximadamente 40 (quarenta pessoas) e que as reuniões que 
prepara para dirigentes espíritas continuam se realizando 
normalmente. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, 
o Sr. Nestor J. Masotti considera encerrada a reunião e para os 
devidos fins, eu, Sander Salles Leite, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata, que vai assinada por mim e por quantos concordarem 
com seus termos. 
 
São Paulo, 10 de junho de 1985. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata # 23 - 24 de junho de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 23ª Reunião Ordinária da USE, realizada aos 24 de junho de 1985 em sua sede à R. 
Leopoldo Couto de Magalhães, 695. O sr. Presidente Antonio Schiliró dá por iniciada a reunião 
às 20 hs e 10 min, justificando a ausência do Secretário Geral Sr. Geraldo Spínola, solicitando 
em seguida que fosse lida a ata da reunião anterior a qual foi aprovada e assinada pelos 
presentes. Expediente da Secretaria: O primeiro Secretário sr. Ruy Ermelindo Nogueira Barbosa 
procede a leitura das correspondências recebidas das quais faço registro: 1) boletim nº 2 da 
CONBRAJE; 2) preçário de livros da Editora Correio Fraterno do ABC; 3) Súmula da prévia do IX 
Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, realizado em Bauru – SP; 4) da FEE Goiás, circular 
de junho/85, dando informes de suas atividades; 5) Release da prévia do Encontro de Escritores 
Espíritas ; 6) da UDE – 6ª Zona, carta informando que o manifesto de denúncias da COMELESP, 
apresentado por jovens daquele órgão não foi aprovado pela UDE 6ª Zona e portanto não será 
assinado; 7) da USEERJ – recebimento de um exemplar do Manual de Administração de 
Instituições Espíritas. Departamento do Livro: o assunto apresentado pelo confrade Nedyr, 
Diretor do Departamento referente à publicação do livro de Deolindo Amorim, foi amplamente 
discutido pelos presentes em todos os seus aspectos de divulgação, venda, pagamentos, 
recebimentos, contrato e demais atividades pertinentes à edição de um livro, estando todas 
essas pesquisas já em fase final de conclusão. Assuntos da Presidência: O sr. Presidente faz a 
leitura do pronunciamento da USE sobre a “moção” aprovada pela última COMELESP referente 
à teoria de Roustaing adotada pela FEB. O pronunciamento é aprovado e será providenciada a 
sua divulgação. DOD: o confrade Nestor, Diretor do Departamento apresenta mais uma ideia a 
respeito da carta que deveria ser enviada à Federação Umbandista, conforme deliberações 
anteriores. Seria uma campanha de esclarecimento geral programada por um grupo  de 
jornalistas espíritas e com cunho profissional. Como justificativa da nova mudança de ideia 
informou o confrade Nestor que o custo de matéria paga seria muito alto, e por não ter uma 
sustentação continuada, não alcançaria os objetivos esperados. A DE aprovou essa terceira 
alternativa, que anula as duas deliberações anteriores, incumbindo o Departamento de 
Comunicação de coordenar as atividades básicas com o apoio do DOD, o qual solicita um prazo 
para esquematização de ações e formação de uma comissão. Após estas considerações finais 
sobre o assunto o sr. Nestor informa ter mandado as chaves da Secretaria e confeccionado 
cópias que serão fornecidas a cada Diretor, que será responsável por ela, sem duplicação. Não 
havendo nenhum outro assunto a ser discutido, o sr. Presidente encerra a reunião às 23 hs e 
10 min. E eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata que deverá ser assinada por quantos a 
aprovarem. 
 

São Paulo, 24 de junho de 1985. 
 
Assinaturas 







 

 

Ata # 24 - 08 de julho de 1985 
Diretoria Executiva 

 
As 20 horas e 15 minutos o sr. Presidente Antonio Schiliró 
considera aberta a reunião justificando a ausência do sr. Odair 
Cretella. A seguir a ata da reunião anterior é lida e aprovada 
pelos presentes e tendo sido neste ato esclarecido pelo sr. 
Presidente que o texto de esclarecimento sobre a Moção aprovada 
pela XIII COMELESP, lida na última reunião, foi posteriormente 
discutido com o DM da USE, quando então saiu o texto final. 
Expediente da Secretaria:  Na ausência do Secretário Geral sr. 
Geraldo Spínola, o 1º Secretário Rui Ermelindo Nogueira 
apresenta e faz registrar as seguintes correspondências 
recebidas: 1) da Gráfica e Editora do Lar/ABC interior, preçário 
de livros; 2) Súmula da ata da 13ª Reunião do Conselho 
Deliberativo da 6ª UDE; 3) da Editora Cultura Espírita União, 
informando inauguração de mais uma livraria espírita; 4) da 
confreira Elaine Curti Ramazzini anexando carta da sra. Electra 
Ponce, da Argentina e na qual solicita material de informação 
para organização de Centro Espírita; 5) do sr. Helio Rossi, 
convidando a USE para representar a entidade  na comemoração  do 
Dia da Imprensa Espírita Brasileira, dia 28/7/85 na FEESP; 6) da 
sra. Andréa Lourdes, solicitando informação sobre sociedade 
espírita na cidade do Cairo/Egito; 7) do sr. José Antonio 
Maranho, da Comissão Organizadora da I Conferência Internacional 
sobre a Interação Mente, Espírito, Matéria, oferecendo descontos 
especiais às pessoas vinculadas à USE; 8) da USEERJ, exemplar do 
Manual de Administração de Instituições Espíritas; 9) da 
CONCAFRAS, circular da organização nº 003/85; e 10) Boletim 
Informativo SEI 8/9. Assuntos da Presidência: 1) Carta Relatório 
de Comissão da Sede Própria da USE datado de 5 de junho de 1985, 
informando da aquisição de um imóvel para sede da USE, à Rua 
Gabriel Piza, 433 no Bairro de Santana, nas proximidades da 
estação terminal do Metrô. O Compromisso de Venda e Compra foi 
lido para os presentes e está datado de 02 de julho p. p.. O 
negócio foi efetuado pelo valor de Cr$ 176.500.000,00 (cento e 
setenta e seis milhões e quinhentos mil cruzeiros), sendo dado 
um sinal de 50% (cinquenta por cento) e o restante na posse do 
imóvel em 90 (noventa) dias com a outorga da escritura pública. 
A Comissão que assina o relatório está composta pelos srs. 
Clodoaldo de Lima Leite, Carlos da Costa Cirne, Abílio Rodrigues 
Braga e Marília Silva Alves de Castro. A Diretoria da USE recebe 
com grande alegria esta informação que fazemos registro nesta 
data; 2) O Presidente lê a súmula da 1ª Reunião  da Comissão 
Prévia de preparação do VII Congresso Espírita, apresentando um 
esquema básico para sua organização; 3) O sr. Presidente entrega 
aos srs. Nestor, Sander, Rui Ermelindo e Joaquim Soares a minuta 
da ata da reunião do CDE para ser lida e comentada na próxima 
reunião. Tesouraria: O sr. Attílio, Tesoureiro, apresenta 
relação de contas a pagar e a prestação de contas da DM/USE. Faz 
ver à DE que o dinheiro da USE depositado em Poupança, terá juros 
menores em consequência de política econômica em vigência e, por 
conseguinte, deverá proceder a melhor maneira de aplicar o 



 

 

dinheiro da USE. Departamentos: DOD: Nestor informa que o seu 
Departamento deverá desenvolver atividades doutrinárias em 
Marília-SP no próximo dia 28 de julho e, posteriormente, em 
outros órgãos do interior. DM: confrade Rui Brasil Assis, Diretor 
do Departamento, informa entre outras coisas que a reunião do DM 
em Limeira contou com a presença de 40 pessoas nos dias 6 e 7 
de julho; solicita da DE a publicação de 2.000 apostilas; 
apresenta a proposta de inclusão  de um elemento do DM no 
Conselho Editorial do jornal Unificação; participação do 
confrade Ciro Pirondi em assuntos de interesse do Movimento; 
próxima reunião do DM será nos dias 5 e 6 de outubro em São José 
do Rio Preto; será rediscutido os 20% da USE proveniente de taxas 
de inscrição nas confraternizações; convite do DM formulado ao 
Presidente da USE para falar sobre a Unificação no dia 26 de 
janeiro de 1986, pela manhã, em cidade a ser escolhida 
proximamente na área geográfica da 1ª Assessoria do DM. Não 
havendo nenhum outro assunto a ser discutido, o sr. Presidente 
encerra a reunião às 20 hs e 30 min, e para os devidos fins, eu, 
2º secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 8 de julho de 1985. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata # 25 - 22 de julho de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25ª Reunião Ordinária da DE da USE em 22 de julho de 1985, 
em sua sede, rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 695. Às 20 
horas 10 minutos, o sr. Presidente Antonio Schiliró declara 
iniciada a reunião, justificando a ausência do sr. Nestor João 
Masotti, e registrando a presença do sr. Carlos Teixeira Ramos, 
Secretário do CRE-SP. A ata da reunião anterior é lida e aprovada 
pelos presentes, passando logo a seguir ao Expediente da 
Secretaria na palavra do sr. Geraldo Spínola que faz registrar 
as seguintes correspondências: 1) do CRE-SP, solicitação de 
etiquetas adesivas, cadastros de sociedades unidas e não unidas; 
2) Boletim Informativo da 30ª CONCAFRAS; 3) da FEE Goiás, 
informações de atividades; 4) da FERGS noticiário da Jornada de 
Estudos sobre Higiene e Saúde Mental, realizada nos dias 13 e 20 
de julho pp; 5) do CE Discípulos de Jesus, programa de 
comemoração de seu cinquentenário de fundação de 5 a 30 de 
agosto; 6) do sr. Armando Prestrupa, informando das visitas 
realizadas às sociedades unidas e não unidas; 7) da UNIME 
Adamantina, referente à Confraternização de Mocidades realizada 
nos dias 1º e 2 de julho pp; 8) do CRE-SP, informando 
providências para reunião geral de reorganização da UNIME Mogi; 
9) da FE Paraná, exemplar da apostila "Orientação ao Expositor 
Espírita" e outro sobre Seminário realizado sobre o movimento 
espírita; 10) do CRE-SP, Balanço da Tesouraria maio/85; 11) da 
UME São Vicente material sobre a 24ª Semana Espírita; 12) Boletim 
"O Caminho", julho-agosto-setembro/85; 13) Boletim 167 da UNIME 
Adamantina; 14) da Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
cumprimentando pelo 10º aniversário da Campanha "Comece pelo 
Começo"; 15) do CRE Assis, informação sobre a Jornada Regional 
Espírita a ser realizada de 3 a 31 de agosto próximo; 16) da UDE 
20ª zona, realização do 5º Diálogos, 1ª etapa, a partir de 25 de 
junho último; 17) do CE Casa do Caminho, informando eleição de 
Diretoria em 26 de abril último; 18) Boletim nº 166 da UNIME 
Araçatuba; 19) da UNIME Piracicaba, solicitando impresso 
apropriado para filiação de centro espírita; 20) do CE Nosso Lar 
Casas André Luiz, convidando para reunião inaugural do ciclo 
"Encontro com a Cultura Espírita"; 21) da Gráfica e Editora do 
Lar/ ABC do Interior informando o recebimento regular do jornal 
Unificação; 22) da Instituição Beneficente Nosso Lar, 
solicitando inclusão de notícia no Unificação; 23) do CE Amor e 
Caridade, Bauru, agradecendo o envio do jornal Unificação; 24) 
da UNIME Santos, solicitando o envio do jornal Unificação 
diretamente às sociedades interessadas, conforme relação anexa; 
25) do CE Cristão Espírita, Botucatu, notícias de suas atividades 
doutrinárias. Após a apresentação do expediente, a palavra é 
dada ao confrade Nedyr, Diretor do Departamento do Livro, que 
nos dá as seguintes informações: a composição gráfica do livro 
de Deolindo Amorim será feita pela gráfica "OESP"; Hermínio C. 
Miranda doa à USE os direitos autorais, digo, de edição de livro 
de sua autoria ainda em fase de conclusão; do Hospital Américo 
Bairral, como membro do Conselho Curador, sugeriu um Simpósio 



 

 

entre os Sanatórios Espíritas para troca de experiências e, por 
fim, informa que participará dos estudos de reforma estatutária 
do Hospital. Tesouraria: o confrade Attílio informa que a USE 
recebeu donativo da IBM do Brasil no valor de Cr$ 3.380.462,00 
(três milhões, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta 
e dois cruzeiros). Departamento de Comunicação: o confrade 
Zanardi informa que a Secretaria enviou em tempo hábil a cota do 
jornal Unificação do CRE-SP, tendo em vista o recebimento do 
mesmo na véspera da reunião daquele órgão. Não havendo outro 
assunto a ser discutido, o sr. Presidente encerrou a reunião às 
22 horas e, para os devidos fins, eu, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 22 de julho de 1985. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata # 26 - 12 de agosto de 1985 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 26ª reunião ordinária da DE da USE, realizada aos 12 de 
agosto de 1985, em sua sede social à Rua Leopoldo Couto de 
Magalhães Júnior, 695. Às 20 hs 10 min, o sr. Presidente Antonio 
Schiliró declara iniciada a reunião fazendo o registro do retorno 
do sr. Vice-Presidente Paulo Roberto Pereira da Costa, que estava 
licenciado de seu cargo por motivo de viagem e justificando 
ausência do sr. José Coriolano de Castro. A seguir faz ler a ata 
da reunião anterior que é aprovada e assinada pelos presentes. 
Expediente da Secretaria o sr. Geraldo Spínola, Secretário 
Geral, apresenta e faço registro das seguintes correspondências 
recebidas: 1) do CRE-SP solicitando inclusão na ordem do dia do 
próximo CDE do assunto “Carta à Federação Umbandista”. Neste 
instante, o sr. Presidente faz a leitura de um trabalho realizado 
pela USE, no ano de 1966, que já abordava o assunto; 2) do sr. 
Luiz R. Vitorino, Juazeiro do Norte — CE, solicitando material 
de divulgação; 3) Boletim Informativo número 26 do “Limeira 
Espírita”; 4) da União Espírita Vitória da Conquista — BA, 
convite para 32ª Semana Espírita de 1º a 8 de setembro próximo; 
5) da UDE-6ª Zona, súmula da ata da 14ª reunião de seu Conselho 
Deliberativo; 6) da Editora CEU, exemplar do livro “Tão Fácil”, 
psicografia de F. C. Xavier; 7) da F. E. Pernambucana, programa 
para o Ciclo de Palestras comemorativas dos 120 anos de 
publicação do “Céu e Inferno” de A. Kardec; 8) da CETESP, 
solicitação de endereços de sociedades espíritas da região do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte, para fins de contatos e 
campanhas de esclarecimento junto à comunidade no centro de 
participação na defesa do meio ambiente. Os endereços serão 
fornecidos pela USE; 9) do Conselho Federal de Medicina, uma 
circular de esclarecimento público e aos médios de Pernambuco 
que o sr. Édson Queiroz não foi absolvido das acusações 
formuladas contra ele por prática ilegal da medicina. 
Correspondência expedida: a USE enviou à IBM do Brasil, carta de 
agradecimento pela doação recebida. Após o expediente, o sr. 
Presidente apresenta o rascunho da agenda da próxima reunião do 
CDE, dia 8 de setembro e que, depois de discutida com a DE, 
deverá ser enviada aos órgãos com assento no CDE. Tesouraria: o 
sr. Tesoureiro, Attílio Campanini apresenta a posição financeira 
da data das conta corrente, poupança DE e poupança Sede Própria. 
Departamentos: pelo Departamento de Educação Espírita, sra. 
Ilízia Moreira, Diretora, informa que no próximo dia 31 de agosto 
será realizado o 3º Encontro programado para este ano. O tema 
será “Análise do Comportamento Humano à Luz do Espiritismo”, e 
será desenvolvido na sede do Instituto Espírita de Educação. O 
4º Encontro deste ano está previsto para o dia 26 de outubro. 
Evangelização Infantil: a DE discute amplamente o assunto 
proposto pela UNIME - Santos que será levado ao próximo CDE e 
considera de interesse que as áreas responsáveis resolvam o 
assunto. Serviço Assistencial Espírita: confrade Odair informa 
que seu Departamento tem dois encontros programados na região do 



 

 

Vale do Paraíba, com datas a confirmar e um Encontro em Marília, 
no mês de janeiro de 1986. DOD: Nestor informa que o Departamento 
realizou reunião na cidade de Marília e que continuará o programa 
de viagens. No dia 24 próximo, realizará a reunião geral do 
Departamento. Não havendo nenhum outro assunto a ser debatido, 
o sr. Presidente encerra reunião às 23 hs e 15 minutos da qual 
eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 12 de agosto de 1985. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 27 - 26 de agosto de 1985 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 27ª reunião ordinária da DE da USE em 26 de agosto de 
1985 em sua sede. Às 20h20, o sr. Presidente Antonio Schiliró 
declara iniciada a reunião passando a palavra à Secretaria para 
a leitura da ata anterior que é aprovada e assinada pelos 
presentes. Expediente da Secretaria: o sr. Geraldo Spínola, 
Secretário Geral, apresenta as correspondências recebidas, das 
quais faço registro: 1) da 6ª UDE, súmula da ata da sua 14ª 
reunião ordinária em 27 de julho último; 2) da UNIME - Ribeirão 
Preto solicitação de formulários de cadastramento; 3) da 
Associação Espírita Urubatão, programa de atividades do ano de 
1985; 4) da UNIME - Araçatuba, boletim informativo no 168; 5) da 
FERG Sul - Boletim interno no 21; 6) do Instituto Beneficente 
Nosso Lar, convite para comemoração de seu 39º aniversário; 7) 
da AMESP, programa de atividades; 8) do CRE - Assis, programa de 
atividades agosto/85; 9) da USEERJ anexando e pedindo 
substituição da pag. 159/160 do Manual de Administração das 
Instituições Espíritas; 10) da FEE Bahia, relatório do 
exercício/84 eleição de Diretoria; 11) da Fraternidade Espírita 
Ramatis programação de agosto/85; 12) do C. E. Amor e Caridade 
de Bauru; informação da rifa anual beneficente; 13) do Grupo 
Espírita Antônio de Pádua, solicitação de donativo para 
construção de sua creche. Após o expediente são discutidos a 
agenda da reunião do CDE do dia 8 de setembro próximo e a 
representação espírita na Comissão Constituinte de 1986. 
Departamento de Comunicação: confrade Zanardi apresenta o 
parecer sobre a matéria “Carta à Federação Umbandista” que 
desaconselha a publicação de matéria paga de esclarecimento 
público devido ao alto custo e de efeito de curta duração; 
sugere-se que se aproveite as promoções do movimento para a 
divulgação destes esclarecimentos junto à imprensa; e constitui 
grupos de jornalistas que possam dar apoio a esses eventos. 
Informa também o confrade Zanardi que devemos contar com novo 
aumento do custo do jornal Unificação. Pelo Departamento do 
Livro, sr. Paulo Roberto justifica a ausência do sr. Nedyr e 
informa que a edição USE do livro de Deolindo Amorim está 
prevista para o mês de setembro ou outubro. Pelo Departamento de 
Orientação Administrativa e Jurídica, sr. Flavio P. do Valle 
informa que a venda dos terrenos de Guarulhos está em vias de 
concretização. Congresso espírita: O sr. Paulo Roberto solicita 
à DE, como membro da Comissão Provisória de Organização do 7º 
Congresso Estadual Espírita da USE, que esta encerrou seu 
trabalho. O Congresso deverá se realizar nos dias 22, 23 e 24 de 
agosto de 1986 e terá como tema central “O Espiritismo no Século 
XX”. Apresenta detalhes da estruturação necessária para 
realização desse tipo de evento e que deverão ser aprovados na 
próxima reunião do CDE. Pelo DOD, confrade Nestor propõe que 
seja enviado jornal Unificação aos Presidentes das Federativas 
informa que seu Departamento se reuniu em Presidente Venceslau, 
no CRE da região e contou com a participação de mais de 100 



 

 

pessoas. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, o sr. 
Presidente dá por encerrada a reunião às 23 hs e 30 min. e para 
os devidos fins, eu, 2º Secretário, lavrei a presente data. 
 

São Paulo, 26 de agosto de 1985. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 28 - 09 de setembro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 28ª reunião ordinária da DE da USE, realizada em sua sede 
aos 9 de setembro de 1985. Às 20h15, o sr. Presidente Antonio 
Schiliró inicia reunião, justificando ausência dos srs. Luiz 
Alberto Zanardi e do sr. Américo Calixto e solicita à Secretaria 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior que é aprovada 
e assinada pelos presentes. Expediente da secretaria: o 
Secretário Geral, sr. Geraldo Spínola, apresenta e faz registrar 
as seguintes correspondências recebidas: 1) Súmula da ata da 14ª 
reunião do CD da 6 CDE; 2) da Soc. Estudos Espíritas da Lapa, 
convite para comemoração do seu 37º aniversário; 3) da Fed. Esp. 
do Distrito Federal, notícias do 2º Encontro de Dirigentes de 
Assistência Social do DF; 4) do Círculo de Leitura Espírita de 
Presidente Prudente, comunicando estar à disposição o telefone 
22 — 8756; 5) Boletim no 6 da UNIME - Botucatu; 6) do Inst. Esp. 
de Educação, carta de congratulações pela compra do prédio da 
USE; 7) da F. E. Est. do Esp. Santo, comunicando a reativação de 
seu Departamento de Mocidade, e solicitando material de apoio; 
8) Folhetim enviado pelo sr. Miguel de Jesus Sardano, com 
programa de palestras do Divaldo P. Franco, nos dias 29/30 
próximos; 9) da AMESP, programação de palestras para o mês de 
outubro; 10) da confreira Elaine Curti Ramazzini referindo-se à 
mesa redonda sobre a criança e a literatura, realizada em 31/08 
p. p.; 11) da Fed. Esp. Pernambucana, convite para o Ciclo de 
Palestras sobre Espiritismo Científico; 12) do C. E. Nosso lar, 
convite para “Encontro com a Cultura Espírita; 13) do C. E. 
Francisco Xavier dos Santos solicitando material da Campanha 
Comece pelo Começo; 14) do I.D.E, exemplar do livro psicografado 
por F. C. Xavier, “Caravana de Amor“; 15) idem, “Encontros de 
Paz“; 16) da Federação Espírita Argentina, agradecendo a atenção 
dispensada à sra. Inês di Cristóforo, quando de sua visita ao 
Brasil; 17) do sr. Samuel Tocker, Argentina, anunciando sua 
visita ao rio e colocando-se à disposição para palestras; 18) da 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto — SP, apresentando 
congratulações por ocasião da realização da I CONRESPI - 
Confraternização Regional Espírita; e 19) Boletim no 169 da UNIME 
- Araçatuba. Após a leitura do expediente, a DE analisa a súmula 
da reunião do CDE do dia 8 p. p.. O sr. Presidente comunica aos 
srs. Diretores que o sr. Paulo Toledo Machado convoca a 1ª 
reunião da Comissão Central pró Sede Própria USE/LFU, para o 
próximo dia 28 às 16 horas, à Rua Gomes Freire, 295 — Lapa. 
Departamentos: pelo Departamento de Finanças o sr. Waldemar 
Fabris informa estar estudando nova maneira de emissão de carnês 
de contribuição social dos centros espíritas, devido ao alto 
custo do atual sistema. Pelo Departamento de Mocidade, confrade 
Rui informa que fará realizar reunião geral do Departamento nos 
dias 5 e 6 de outubro em S. J. do Rio Preto e um Curso de 
Dirigentes de Mocidades nos dias 14 e 15 de setembro em Bauru. 
O confrade Rui solicita da DE confirmação da inclusão de um 
elemento do DM no Conselho Dditorial do jornal Unificação. O sr. 



 

 

Presidente dá a confirmação e o sr. Paulo Roberto Pereira da 
Costa, pelo Conselho Editorial, tece comentários quanto à função 
desse Conselho, ou seja, manter a filosofia do jornal em não 
publicar matérias polêmicas e que não tenham sido estampadas 
amplamente pelo Movimento Espírita em deliberado do CDE. Pelo 
SAE, o sr. Odair Cretella informa que o Departamento 
provavelmente realizará um Encontro em São Carlos no mês de 
outubro ou novembro; palestrará no mês de novembro em Caçapava 
e confirmará Encontro em novembro no Vale do Paraíba. Pelo DOD, 
confrade Nestor comunica que deverá continuar suas visitas aos 
CREs para reativação dos Departamentos de Doutrina. Não havendo 
nenhum outro assunto a ser debatido, o sr. Presidente encerra a 
reunião às 23 horas e para os devidos fins, eu, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 9 de setembro de 1985. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 29 - 23 de setembro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 29ª Reunião Ordinária da DE da USE em 23 de setembro de 
1985 realizada em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Jr., 695. O sr. Presidente às 20hs e 20 minutos, declara o início 
da reunião, justificando a ausência do sr. Rui Nogueira, 1º 
Secretário. A seguir, a ata da última reunião é lida, aprovada 
e assinada pelos presentes. O Expediente da secretaria é a seguir 
apresentado pelo Secretário Geral sr. Geraldo Spínola, passando 
para arquivamento após as providências necessárias. Assuntos da 
Presidência: o sr. Antonio Schiliró solicita do D.O.A Jurídica, 
sr. Flávio, informações sobre os terrenos de Guarulhos, que 
esclarece estar em andamento os documentos necessários para 
concretização da venda. O sr. Presidente lembra da necessidade 
e urgência da venda desses terrenos pois será dessa forma que a 
USE financiará a edição do livro de Deolindo Amorim; lembra aos 
srs. Diretores que no próximo dia 28 reunir-se-á pela primeira 
vez a Comissão Central pró-sede da USE/LFU; apresenta o Relatório 
das atividades da USE para fins de realização do título de 
Utilidade Pública e entrega-o ao Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica; o confrade Nestor estará a serviço da 
USE em S. J. do Rio Preto – SP no dia 28 próximo, justificando 
antecipadamente sua ausência à reunião da Comissão USE/LFU; é 
analisada a proposta da USE ao CFN da FEB, em novembro próximo, 
sobre a criação de Comissão Coordenadora de Atividades para dotar 
as casas espíritas dos conhecimentos necessários ao 
desenvolvimento de suas atividades doutrinárias e assistenciais. 
O teor completo da proposta é lido pelo confrade Nestor. 
Tesouraria: O sr. Attílio apresenta a posição do caixa, 
poupança/USE e poupança/Sede própria e propõe seja examinado o 
assunto “jornal Unificação”, considerando as desistências dos 
assinantes e o custo do jornal, bem como a grande quantidade de 
assinaturas gratuitas. Pelo DOD, Nestor propõe que, na próxima 
reunião se discuta a possiblidade de editar um livro de Léon 
Denis. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, a 
reunião é encerrada às 20hs e 50 min e para os devidos fins, eu 
2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de setembro de 1985. 
 
Assinaturas 







 

 

Ata # 30 - 14 de outubro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 30ª reunião mensal ordinária da DE da USE realizada no 
dia 14 de outubro de 1985, em sua sede, à R. Leopoldo Couto de 
Magalhães Jr, 695. Às 20 hs 20 min, o sr. Presidente Antonio 
Schiliró inicia a reunião, justificando a ausência do sr. Nestor 
João Masotti, e solicitando à Secretaria a leitura da ata 
anterior a qual é aprovada e assinada pelos presentes. O sr. 
Geraldo Spínola , Secretário Geral, apresenta e faz registrar o 
expediente encaminhando para arquivo e providências as 
correspondências recebidas. Assuntos da Presidência: O sr. 
Schiliró faz relato da reunião da Comissão USE/LFU do dia 28 de 
setembro p.p. quando foram abordados os seguintes assuntos: 
leitura do Pró-memória, elaboração de uma minuta de um Convênio 
de funcionamento da Comissão a ser aprovada por ambas as partes, 
visita dos companheiros do LFU à Federação Espírita do Paraná e 
a obras locais. O sr. Presidente informa também o recebimento 
dos relatórios de atividades dos Departamentos da USE, exceto do 
DM que entrega posteriormente. Pelo Departamento de Artes, o sr. 
Attílio Campanini, Tesoureiro, informa ter recebido 
telefonicamente da sra. Marília de Castro, Diretora do 
Departamento, solicitação de adiantamento de Cr$ 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros) para despesas de realização da 2ª 
ESPIRARTE. Devido ao desencontro de informação quanto ao local 
de realização e a falta de informações mais detalhadas do evento 
pela impossibilidade de comparecimento da sra. Marília às 
reuniões da DE, esta Diretoria sente-se de imediato, sem 
condições de deliberar a respeito e ficará no aguardo de maiores 
detalhes. Nesta oportunidade, o sr. Tesoureiro propõe que se 
entregue e estabeleça critérios para que os Departamentos 
solicitem adiantamento para despesas, face aos compromissos 
financeiros já assumidos pela DE. Tesouraria: o sr. Attílio 
apresenta o movimento do Caixa com as contas a pagar. Informa 
também ter participado da comitiva da LFU que visitou a cidade 
de Curitiba, em visita a várias instituições, ressaltando a 
acolhida pelo presidente da FEP. Em continuidade à preparação do 
recebimento das contribuições sociais do próximo ano de 1986, a 
DE aprova a liberação da importância de Cr$ 1.200.000,00 (hum 
milhão e duzentos mil cruzeiros) para a impressão de 1.000 (mil) 
carnês. O sr. Presidente passa às mãos da Secretaria e outros 
Diretores, cópia da ata da última reunião do CDE para comentários 
antes de sua transcrição no livro de atas. Departamentos: pelo 
Departamento de Educação – sra. Ilízia Moreira informa e 
distribui fichas de inscrição para o 5º Seminário sobre Educação 
Espírita a se realizar no dia 26 de outubro próximo, na sede do 
IEE, das 14 às 20 horas. Pelo Departamento do Livro, confrade 
Nedyr devolve à DE os originais do livro “O Espiritismo e os 
problemas Humanos” de Deolindo Amorim. Informa que o custo 
unitário do livro (divulgação, impressão, expedição, artes, 
etc.) é de Cr$ 6.600,00. Discute-se o preço de capa que deverá 
ser, no lançamento, Cr$ 28.000,00. Para facilitar o 
Departamento, será aberta uma conta corrente da USE, na cidade 



 

 

de Campinas em agência BRADESCO, onde está centralizado o 
Departamento do Livro da USE, conta esta que terá como finalidade 
movimentar o recebimento das vendas deste livro editado pela 
USE. Pelo Departamento de Mocidade, confrade Rui informa a 
situação das Mocidades pelo interior do Estado. Particularmente, 
problemas de organização com a UNIME de S. José do Rio Preto com 
desvirtuamento das atividades próprias do órgão e do seu DM,  
refletindo como resultado, a não unificação do Movimento da 
Região; entregou o cadastro de Mocidades; propõe o estudo de 
criação de outro CRE na região; solicita priorização na impressão 
do material da DM. Sem nenhum outro assunto a ser discutido, o 
sr. Presidente encerra a reunião às 23 hs e 30 minutos e para 
os devidos fins, eu, Sander Salles Leite, 2º Secretário, lavrei 
a presente ata, que vai assinada por mim e por quantos 
concordarem com seus termos. 
 
São Paulo, 14 de outubro de 1985. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata # 31 - 28 de outubro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 31ª Reunião Ordinária da DE da USE realizada em sua sede, 
à R. Leopoldo Couto de Machado Jr, 695, no dia 28 de outubro de 
1985. Às 20 hs e 30 min, o sr. Presidente Antonio Schiliró dá 
por aberta a reunião, quando se justifica as ausências dos 
diretores Geraldo Spínola (Secretário Geral) e Joaquim Soares 
(3º Secretário). Registramos a presença do sr. Carlos Cirne e da 
sra. Marília de Castro, Diretora do Departamento de Artes da 
USE, que solicita o uso da palavra ao princípio da reunião para 
poder se retirar em seguida. Em sua fala, esclarece as razões de 
sua solicitação do adiantamento da importância mencionada na 
última reunião e que seria para cobrir despesas com almoço, 
lanches, etc. da Espirarte e que, em geral, estas atividades não 
dão prejuízo; a importância solicitada (500.000) foi-lhe 
entregue no final da última semana, após entendimentos 
telefônicos com o sr. Presidente; explica que o Espirarte, 
inicialmente programado para se realizar em Santos, foi suspenso 
pelo pessoal da região, alegando impossibilidade de realizar o 
evento por sobrecarga de trabalho, obrigando a Diretora do 
Departamento, em curto espaço de tempo, a preparar a realização 
do “Encontro” aqui na cidade de São Paulo. O local será a E. E. 
S. G. Nossa Sra. da Penha, à R. Pe. Benedito de Camargo nº 762 
– Penha, nos dias 02 de novembro, com início às 10 hs e encerrando 
no dia 03, às 17 horas. A seguir o confrade Carlos Cirne, falando 
pela Comissão de Reforma da Sede Própria da USE, juntamente com 
Marília de Castro, propõe que a reunião do CDE de dezembro seja 
realizada no novo prédio, embora sem terminar a reforma. 
Consideram que tal atitude poderia motivar os participantes do 
CDE a contribuírem mais ativamente com a reforma do prédio. 
Informam também que o responsável financeiro do projeto de 
reforma é o sr. Carlos Cirne e uma das razões desta visita à DE, 
é também solicitar o dinheiro da Sede Própria para a compra de 
material. Ao final da fala dos companheiros, o arquiteto Ciro 
Pirondi, responsável pela reforma do prédio próprio da USE, 
comparece a esta reunião e considera que não haverá condições 
técnicas de utilização do local para realização do CDE e que, de 
imediato, não necessitará do dinheiro solicitado pelos srs. 
Carlos Cirne e da sra. Marília. Todavia, fica estabelecido que 
a Tesouraria da USE, quando solicitada, emitirá cheques nominais 
ao sr. Carlos da Costa Cirne, provenientes do fundo da sede 
própria, para ser utilizado na reforma do prédio. 
Posteriormente, o sr. Carlos Cirne fará a prestação das contas 
da reforma do prédio da Sede Própria da USE. Retirando-se os 
três companheiros, prossegue a reunião com leitura da ata 
anterior, aprovada e assinada pelos presentes. Pelo expediente 
da Secretaria, o sr. Rui Ermelindo, 1º Secretário, faz o registro 
das correspondências recebidas e encaminhando para arquivo e 
providências. Informações da Presidência: o sr. Presidente faz 
leitura de carta enviada ao sr. Moacir Marcelino do Carmo, 
coordenador do Conselho Doutrinário do C. E. Nosso Lar, 



 

 

comunicando intenção de se promover, com apoio do CRE-SP, um 
painel de estudos sobre Programa de Estudos da Mediunidade e 
para isso, solicita as dependências da instituição para o dia 7 
de dezembro às 20 hs. Em seguida, é feita avaliação das propostas 
de reforma dos Estatutos da USE juntamente com o parecer da DE 
e que será encaminhado ao CDE de dezembro próximo. A DE aprova: 
bonificação das mensalidades de outubro, novembro e dezembro de 
1986, para as sociedades que pagarem as nove primeiras parcelas, 
à vista, até 28 de fevereiro de 1986. Proposta: edição pela USE 
do livro “O Gênio Celta e o Espiritismo”, de Léon Denis, 
traduzido por Cícero Pimentel. A informação é trazida pelo 
confrade Nestor e a DE considera-se impossibilitada de assumir 
tal compromisso. Paulo R. P. da Costa: informa estar concluído 
o trabalho da Comissão que elaborou o temário para o 7º Congresso 
Espírita da USE. Não havendo nenhum outro assunto, encerra-se a 
reunião às 00,00hs (zero horas) da qual eu, 2º Secretário, lavrei 
a presente ata. 
 

São Paulo, 28 de outubro de 1985. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 32 - 11 de novembro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 32ª Reunião Ordinária da DE da USE - União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, realizada no dia 11 de novembro 
de 1985, em sua sede à Rua Leopoldo Costa de Magalhães Jr., 695, 
às 20,15 horas, assume a Presidência o 1º Vice-Presidente Nestor 
João Masotti, que justifica a ausência do Presidente Antonio 
Schiliró, sendo também justificadas as ausências de Sander 
Salles Leite, 2º Secretário e José Coriolano de Castro, Diretor 
de Patrimônio, em seguida é passada a palavra a mim, 3º 
Secretário para a leitura da ata da reunião anterior que foi 
aprovada e assinada pelos presentes, na sequência o Secretário 
Geral Geraldo de Souza Spínola apresenta o Expediente da 
Secretaria que foi encaminhada e arquivada, destacando carta do 
CRE de Presidente Prudente sobre problemas que teriam surgidos 
por ocasião da 27ª COMENOESP, realizada em Lins devidos a 
possíveis abordagens políticas do orador, o assunto será 
encaminhado ao Departamento de Mocidade, para que o Departamento 
preste as informações à DE, uma vez que o órgão pede que o 
assunto seja levado ao CDE. Nestor fala sobre reunião do Conselho 
Federativo Nacional, no caso da CONCAFRAS especialmente em 
Goiás, a FEB deverá emitir um comunicado esclarecendo a questão, 
sobre a Constituinte pede às Federativas que enviem sugestões ao 
CFN, procurando em princípio preservar o que já foi conquistado, 
foi aprovado ainda que os Conselhos Zonais sejam transformados 
em Comissões Regionais integrado por um representante de cada 
Federativa, sendo discutidas as atividades e funções desta 
Comissão, na Tesouraria a informação que o Lar da Família 
Universal entregou mais Cr$ 1.000.000 (hum milhão de cruzeiros) 
para a reforma da sede da USE, e que está providenciando a 
abertura da conta bancária em Campinas para o Departamento do 
Livro. Pelos Departamentos, a informação do Departamento de 
Evangelização Infantil que haverá um encontro nos dias 15, 16 e 
17 próximo em Botucatu, pelo SAE, deverá realizar Encontros em 
Rancharia e Franca e deverá estar em Itirapina no próximo fim de 
semana, pelo Departamento de Arte, Geraldo de Souza Spínola, 
Secretário Geral, fala sobre o Espirarte realizado nos dias 2 e 
3 p.p., quando houve boa presença, assim como os trabalhos 
apresentados foram muito bons, havendo participação de outros 
estados, Paulo Roberto Pereira da Costa, fala sobre o 7º 
Congresso Espírita Estadual informando que os trabalhos estão 
caminhando bem, apesar das dificuldades, foi concluído o 
Regimento Interno e o temário, Zanardi pede a colaboração da DE, 
para divulgação do Congresso, sobre o jornal Unificação, Zanardi 
fala sobre o custo do mesmo, aumentado para Cr$ 1.000 (hum mil 
cruzeiros), o exemplar, na próxima reunião deverá se trazer uma 
programação de possíveis datas para impressão do jornal a fim de 
que o assunto seja analisado pela DE. Não havendo outro assunto 
foi a reunião encerrada às 22,20 horas, e para constar eu, 3º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo 11 de novembro de 1985.  



 

 

Assinaturas 
 









 

 

Ata # 33 - 25 de novembro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 33ª Reunião Ordinária da DE da USE em 25 de novembro de 
1985, em sua sede social. Às 20,25 horas o sr. Presidente Antonio 
Schiliró dá por aberta a reunião e solicita a leitura da ata da 
reunião anterior que é aprovada pelos presentes. Na ausência do 
Secretário Geral, sr. Geraldo Spínola que está neste instante em 
outra dependência da sede, exercendo outras atividades de 
Secretaria, juntamente com o senhor Joaquim Soares, 3º 
Secretário, o sr. Ruy Ermelindo Nogueira, 1º Secretário, fez a 
leitura das correspondências recebidas e despachando-as para 
providências. Fazemos registro de carta do sr. Alfredo Roberto 
Netto, informando seu desligamento da Comissão Organizadora do 
VII Congresso Espírita, justificando incompatibilidade de ideias 
com a Comissão, e ressaltando não haver nenhum motivo pessoal, 
conforme ofício (cópia) anexo, enviado à Coordenação da 
Comissão. Departamento de Arte: Marília de Castro prestou 
informações sobre a II Espirarte e solicita opinião dos srs. 
Joaquim Soares, Geraldo Spínola e Sander que participaram do 
evento. Departamento do Livro: sr. Nedyr apresenta à DE o livro 
de Deolindo Amorim, cumprindo assim essa etapa da tarefa a que 
se propôs o Departamento. Após várias trocas de ideias sobre o 
lançamento do livro, decide-se que será feito um pré-lançamento 
na reunião do CDE de 8 de dezembro próximo, será providenciado 
um convite que acompanhará as circulares e os carnês aos Centros 
Espíritas e o lançamento oficial deverá ocorrer no dia 31 de 
janeiro ou 1º de fevereiro de 1986. O local sugerido para esse 
evento foi no saguão da Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo e para isso será enviado um ofício solicitando o local. O 
confrade Nedyr informa que representará a USE na cidade de 
Araras, nos dias 25 e 26 de janeiro de 1986, durante o Encontro 
sobre o Clube do Livro Espírita. VII Congresso Estadual Espírita: 
O sr. Paulo Roberto, Coordenador da Comissão Organizadora, 
informa que os trabalhos da organização caminham conforme o 
programado. DOD: O sr. Nestor Masotti informa que esteve presente 
ao Encontro sobre Literatura Infantil, realizado pelo 
Departamento de Evangelização da USE nos dias 15, 16 e 17 de 
novembro último na cidade de Botucatu, estiveram em atividade de 
seu Departamento, no último fim de semana, na cidade de 
Rancharia, onde foram abordados os aspectos gerais do Centro 
Espírita, Evangelização Infantil e Assistência Social. Informa 
também que deverá estar na cidade de Franca (CRE) no próximo 
final de semana. Tesouraria: o sr. Attílio Campanini informa que 
a contabilidade da USE esteve parada desde dezembro de 1984, por 
motivos de saúde, mas está rapidamente se atualizando, quando 
lembra o sr. Presidente que a USE deverá estar com tudo em ordem 
quando terminar o mandato da atual gestão. O sr. Attílio 
apresenta à DE o relatório de contas a pagar. Departamento de 
Divulgação: o sr. Luiz Alberto Zanardi comentou as dificuldades 
normais da edição do jornal Unificação e apresenta um plano de 
atividades de preparação das edições previstas para novembro de 
1985 a agosto de 86. Ao passar para o encerramento, a DE faz o 



 

 

registro do desencarne do sr. Rubens de Souza, militante do 
movimento de unificação desde a fundação da USE, cujo passamento 
deu de maneira trágica, ao ser colhido por um veículo enquanto 
esperava sua condução na noite de 19 de novembro último. Não 
havendo nenhum outro assunto a ser discutido, a reunião é 
encerrada pelo sr. Presidente às 00 horas e 05 minutos e para 
constar, eu, 2º Secretário lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 25 de novembro de 1985. 
 
Assinaturas 
 
 
 









 

 

Ata # 34 - 09 de dezembro de 1985 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 34ª reunião ordinária da DE da USE, realizada em sua sede 
em 9 de dezembro de 1985. Às 20,30 horas, o sr. Presidente 
Antonio Schiliró dá por aberta a reunião, sendo neste instante 
justificadas as ausências dos confrades: Paulo Roberto Pereira 
da Costa e Odair Cretella. A ata da reunião anterior foi lida e 
aprovada pelos presentes, passando-se a seguir ao Expediente da 
Secretaria apresentado pelo Secretário Geral sr. Geraldo 
Spínola. Após os despachos de praxe, as correspondências 
seguiram para arquivo. Registramos nesta reunião o convite do 
CRE-SP, para uma confraternização de final de ano, em sua sede 
no bairro do Belenzinho (Rua Engenheiro Antônio Cayado, 404) às 
16 horas do dia 19 do corrente mês. Departamento do Livro: O 
confrade Nedyr informa e convida para o lançamento do livro de 
Deolindo Amorim, no próximo dia 15 de dezembro, no Rio de 
Janeiro. Departamento de Educação: dna. Ilízia Moreira informa 
que seu Departamento realizou uma reunião de avaliação dos 
seminários realizados neste ano e que pretende levar o Seminário 
para as cidades de Santo André e Santos, bem como a algumas zonas 
da Capital. Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido, a 
DE delibera suspender a 2ª reunião ordinária do mês de dezembro, 
dia 23, voltando a se reunir somente em janeiro de 1986, com seu 
calendário normal dia 13, a 2ª segunda-feira do mês. Para 
constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 9 de dezembro de 1985. 
 
Assinaturas 






