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Ata # 35 - 27 de janeiro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 35ª reunião ordinária da DE da USE, realizada em sua sede 
à Rua Leopoldo C. de Magalhães Jr. nº 694, em 27 de janeiro de 
1986. As 20hs e 30 min, o sr. Nestor Masotti assume a Presidência 
justificando a ausência do sr. Presidente Antonio Schiliró sendo 
também justificada a ausência do sr. Joaquim Soares, 3º 
Secretário. A ata da reunião anterior é lida, aprovada e assinada 
pelos presentes. Secretaria Geral: O sr Geraldo Spínola 
apresenta e faz registro das correspondências recebidas e 
encaminhadas para arquivo ou providências necessárias. 
Informações: O sr. Nestor informa que esteve na cidade de Araras 
presente ao Encontro sobre o Livro Espírita juntamente com o sr. 
Nedyr e anotaram também a presença do sr. F. Thiesen, Presidente 
da FEB. Departamento do Livro: sr. Nedyr informa que a longo 
prazo, pretende organizar o Clube do Livro Espírita da USE; 
Informa ainda que em 15 de dezembro último promoveu o lançamento 
do livro “O Espiritismo e os Problemas Humanos” edição USE, no 
Rio de Janeiro; dia 31 de janeiro próximo será feito o lançamento 
em São Paulo, no auditório da Secretaria de Cultura do Estado, 
a partir das 18hs30min, conforme convites já distribuídos; no 
dia 01 de Fevereiro o evento será em Campinas. Congresso: O sr. 
Paulo Roberto. P. da Costa informa que no dia 1º de fevereiro, 
à tarde, na sede do Instituto Espírita de Educação, haverá 
reunião com os Órgãos da Capital para distribuição do material 
informativo, de propaganda do VII Congresso Estadual da USE. 
Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica: O sr. 
Flávio P. do Valle informa que por determinação judicial, o sr. 
Nedyr Mendes da Rocha foi nomeado interventor da Sociedade 
Beneficente Nosso Lar, na cidade de Atibaia, tendo o Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível da Comarca, concedido o prazo de 4 meses 
para reativação da obra, após tomar conhecimento dos estatutos 
da USE, tendo o Departamento elaborado a minuta do estatuto da 
entidade “Nosso Lar” que será apresentado em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser oportunamente realizada. Para constar, o 
dr. José Teixeira Jr é o Juiz de Direito da Comarca de Atibaia. 
Tesouraria: O sr. Attílio Campanini apresenta as informações 
financeiras do Caixa, Banco e Sede própria da USE. Não havendo 
nenhum outro assunto a ser discutido, a reunião é encerrada às 
22 hs e 30 min. e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 

São Paulo, 27 de Janeiro de 1987. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata # 36 - 24 de fevereiro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 36ª Reunião Ordinária da DE da USE realizada aos 24 de 
fevereiro de 1986, às 20 hs 30. O sr. Presidente Antonio Schiliró 
dá por iniciada a reunião passando a palavra à Secretaria para 
que proceda à leitura da ata anterior, a qual foi aprovada e 
assinada pelos presentes. O Secretário Geral sr. Geraldo Spínola 
apresenta e faz os despachos para providências e arquivos das 
correspondências recebidas. Departamento do Livro: sr. Nedyr 
informa que continua em andamento a publicidade e divulgação do 
livro ”O Espiritismo e os Problemas Humanos” e informa também 
que no dia 19  de março o lançamento do livro será em Volta 
Redonda. Departamento de Comunicação: sr. Zanardi informa que o 
jornal Unificação deverá sair no início de março; a Folha 
Espírita deverá fazer uma reportagem sobre a USE; segue a menção 
do VII Congresso em todas as correspondências da USE; foi 
convidado a participar, em nome do jornal Unificação, de um dos 
painéis da CONBRAJEE; Departamento de Arte: Marília de Castro 
informa que deverá se realizar um Encontro de Arte Mediúnica no 
último domingo de agosto, na futura sede da USE; o III Espirarte  
deverá se realizar nos dias 1 e 2 de novembro futuro em São 
Paulo; o Departamento apresentará parte artística na CONBRAJEE; 
igualmente no I Feirão Beneficente do CRE-SP no dia 23 de março 
próximo; o Departamento se reúne bimestralmente, no 2º domingo 
do mês, às 9hs30 na sede do IEE. Tesouraria: sr. Attílio 
apresenta o saldo da poupança, conta corrente e sede própria. 
Comissão da Eleição: sr. Attílio já expediu as circulares 
solicitando indicação dos órgãos para composição dos 
Departamentos. Deve concorrer aos cargos eletivos da DE da USE 
no próximo mês de julho; na continuidade do assunto, o confrade 
Geraldo Spínola solicita a palavra para participar de uma chapa 
que se está formando para concorrer às próximas eleições da USE 
e que aceitou o convite lembrando que se sente em afinidade 
ideias com esse grupo e com certeza essas ideias não são as 
mesmas da atual DE. Seguido por comentários de vários 
companheiros da DE que entendem ser natural ideias divergentes, 
mas que defendem o “Tríplice aspecto” da Doutrina Espírita. 
Manifestam também o sr. Presidente e 1º Vice-Presidente, Antônio 
Schiliró e Nestor João Masotti, os seus pensamentos, concluindo 
que não participarão de nenhuma chapa e nenhum cargo da USE. Não 
havendo nenhum outro assunto a ser discutido, a reunião é 
encerrada às 23 hs e 45 minutos, e, para constar, eu 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 

S. Paulo, 24 de fevereiro de 1980. 
 
Ressalva: durante a leitura da ata o confrade Geraldo Spínola 
solicita que seja considerado sem efeito o texto onde se lê “suas 
ideias não são as mesmas das atual DE” por considerar que essas 
palavras não são suas. 
 
Assinaturas 







 

 

Ata # 37 - 10 de março de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 37ª Reunião Ordinária da DE da USE realizada em 10 de 
março de 1986, aberta pelo sr. Presidente Antonio Schiliró, às 
20 hs 30 min. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada após 
ressalva feita ao final da ata, sendo em seguida assinada pelos 
presentes. Expediente da Secretaria: O Secretário Geral sr. 
Geraldo Spínola apresenta as correspondências recebidas, 
encaminhando-as para providências e arquivo. Departamentos: 
Livro: sr. Nedyr informa que continua em andamento a distribuição 
do livro de Deolindo Amorim. O sr. Nedyr coloca à disposição da 
DE seu cargo de Diretor do Departamento do Livro por ser um 
provável candidato às próximas eleições do CDE, todavia esta 
Diretoria considera necessário e importante que continue até o 
fim de seu mandato. Mocidade: confrade Rui Brasil Assis informa 
que a COMJESP/1987, se realizada, não deverá contar com mais de 
400 (quatrocentas) pessoas; o temário deverá estar voltado para 
uma análise do Movimento de Mocidade; seria a nível de 
dirigentes; teria prévias regionais e ainda não tem cidade 
escolhida para sediar a COMJESP. Nesta oportunidade, entrega à 
DE material onde está transcrita a gravação do trecho da palestra 
proferida na cidade de Presidente Prudente, conforme assunto 
constante da pauta da CDE discutido em 09/03/86. Participa a 
esta Diretoria que será candidato às eleições da USE por uma das 
chapas que deverá ser apresentada proximamente. SAE: sr. Odair 
informa que, ainda nesta gestão, deverá promover um Encontro 
Regional em Sorocaba, em data a ser definida. Seu Departamento 
está elaborando um trabalho sobre Creche. O sr. Paulo Roberto 
Pereira da Costa informa que também foi convidado a participar 
das eleições da USE, por duas chapas que estão se formando, não 
aceitando nenhum compromisso por estar envolvido com a 
Coordenação do Congresso Espírita e a aceitação deste convite 
poderia prejudicar esta atividade. Não havendo nenhum assunto 
mais a ser discutido a reunião foi encerrada às 22 hs 50 minutos, 
e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 10 de março de 1986. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata # 38 - 24 de março de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 38ª reunião ordinária da gestão 84/86 da DE da USE em 24 
de março de 1986, em sua sede à Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr. 
695. Sob a Presidência do sr. Nestor João Masotti, justificando 
a ausência do Presidente Antonio Schiliró, Rui Nogueira e Marília 
de Castro inicia esta reunião solicitando a leitura da ata 
anterior que é aprovada e assinada pelos presentes. Secretaria 
Geral: sr. Geraldo Spínola apresenta a correspondência do dia 
encaminhando-as para arquivo ou providências. Sr. Geraldo 
solicita à DE, como porta voz da chapa na qual é concorrente às 
próximas eleições da USE, autorização para consultas ao cadastro 
da USE para fins de correspondências e contatos. Sr. Nestor 
lembra que é praxe, a cada eleição, liberar essas informações às 
chapas que concorrem aos cargos eletivos da USE completando que 
quando as solicitações trouxerem ônus à USE, os solicitantes 
deverão reembolsar. O sr. Joaquim Soares, 3º Secretário, 
solicita licença de seu cargo por razões de viagem ao exterior 
a serviço da empresa onde trabalha e não poderá reassumir antes 
das próximas eleições em julho próximo. Sua solicitação de 
licença deverá ser encaminhada à DE por escrito. TESOURARIA: Sr. 
Attílio presta informações da situação em geral do caixa e bancos 
da USE. DEPARTAMENTOS: Confrade Nedyr informa que o Departamento 
do Livro continua em sua atividade de divulgação e venda do livro 
“O Espiritismo e os Problemas Humanos”. Sr. Zanardi informa que 
o Departamento de Comunicação está preparando a já anunciada 
reportagem que o jornal “Folha Espírita” deverá fazer sobre a 
USE e propõe que a USE registre o título “Comece pelo Começo” e 
a reimpressão com novo tratamento visual do folheto de mesmo 
nome. O sr. Nestor sugere que o assunto volte a ser discutido na 
próxima reunião. Informações gerais: a Rádio Boa Nova de 
Guarulhos solicita à USE que seja enviada uma carta de apoio ao 
trabalho da emissora ao Ministério da Cultura para reforçar um 
pedido de aumento de potência de transmissão. Seminário sobre 
Evangelização Infantil realizado em 16 de março p.p., sob a 
coordenação do Departamento de Evangelização Infantil da USE. 
Companheiros desta Diretoria Executiva que participaram do 
referido Seminário relataram o andamento e o desenrolar dos 
acontecimentos bem como sua repercussão no meio espírita. Para 
tanto, a DE deverá marcar uma data para se reunir com o confrade 
Amélio Calixto, Diretor do Departamento para trazer maiores 
informação a respeito. O sr. Nedyr, na condição de representante 
da USE junto ao Conselho Curador do Instituto Américo Bairral, 
entrega à DE o Relatório Anual de 1985 daquela instituição 
localizada em Itapira/SP. Não havendo nenhum outro assunto a ser 
discutido, a reunião é encerrada às 22 hs e 30 min e para constar, 
eu, 2º Secretario, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 21 de março de 1986. 
 
Assinaturas  



 

 

 







 

 

Ata # 39 - 14 de abril de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 39ª reunião ordinária da DE da USE realizada em 14 de 
abril de 1986, na sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 
695. O sr. Presidente Antonio Schiliró inicia a reunião às 20 hs 
20 min e são justificadas as ausências do sr. Joaquim Soares, 
Ilízia Moreira e Marília de Castro. A ata da reunião anterior é 
lida, aprovada e assinada pelos presentes. Secretaria: O sr. 
Geraldo Spínola apresenta as correspondências recebidas, 
despachando-as para providências, entre as quais, carta do sr. 
Joaquim Soares, 3º Secretario da USE, solicitando licença até o 
fim do mandato por estar nestes próximos meses a serviço no 
exterior, não devendo retornar antes das eleições da USE no mês 
de julho. IX Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas: a 
USE será lá representada pelo sr. Vice-Presidente Nestor João 
Masotti. Campanha Comece pelo Começo: quanto à sugestão dada na 
reunião anterior de se proceder ao registro em Marcas e Patentes 
do “slogan” da Campanha, considerou-se desnecessário tal medida 
e até, ao contrário, interessante sua larga utilização, porém, 
o confrade Zanardi justificou que, se alguma empresa privada 
registrar para si o “slogan” “Comece pelo Começo” a USE seria 
prejudicada por não mais puder usá-lo, portanto será necessário 
o parecer do Departamento de Orientação Administrativa e 
Jurídica da USE sobre o assunto. Quanto à duplicação do material 
da Campanha, poderá ser impresso uma quantidade de 
aproximadamente 5.000 (cinco mil) folhetos, conforme o modelo 
atual e paralelamente estudou a alteração do visual do folheto, 
consultando o sr. Merhy Seba, criador do atual folheto. Conselho 
Federativo Nacional – FEB: sr. Presidente lembra que desde o 
início da atual gestão, tem sido solicitado aos órgãos através 
do CDE que enviem sugestões e experiências dinamizadoras 
realizadas pelo Movimento Espírita, mas nada foi recebido. 
Considerando que o CFN – FEB deverá se reunir neste mês de abril, 
entende-se que os representantes Paulo Roberto P. da Costa e 
Nestor João Masotti poderão dar suas contribuições em nome da 
USE. O sr. Presidente sugere que para esta reunião sejam 
convidados os srs. Nedyr Mendes da Rocha e o sr. Henrique 
Diegues, candidatos à Presidência da USE, para lá comparecerem 
como Assessores e se familiarizarem com tais reuniões. 
“Religiosos e não religiosos disputam a USE”: com este título, 
o dr. Alfredo Roberto Netto publicou no jornal Correio Fraterno 
do ABC, lido nesta ocasião pelo sr. Presidente, discutido e 
comentado pela DE, a sua análise levou à conclusão que este 
artigo não teve uma redação muito feliz por conter ideias dúbias, 
afirmações incorretas e que, consequentemente, poderá ter levado 
uma imagem negativa do espiritismo no Estado de São Paulo ao 
resto do país, devido à penetração daquele periódico. 
Departamentos: Livro: o sr. Nedyr informa que a 1ª edição do 
livro “O Espiritismo e os Problemas Humanos” está quase esgotada. 
Mocidade: o sr. Rui Brasil Assis informa que o Departamento 
acompanhou a realização das diversas confraternizações, deverá 



 

 

realizar reunião geral extraordinária nos dias 26 e 27 de julho; 
estão prontas as apostilas “Manual de Técnicas de Dinâmica de 
Grupo” e “Compilação de Apostilas de apoio às Mocidades 
Espiritas”. Solicita à DE o custeio das despesas com a refeição 
na reunião do Departamento, avaliada em aproximadamente Cr$ 
900,00 (novecentos cruzeiros), aprovada pela DE, mesmo porquê as 
mencionadas apostilas  estão sendo vendidas  e poderão custear 
essas despesas. Arte: Marília de Castro solicita a Secretaria 
para informar que o Departamento imprimirá folhetos divulgando 
o que foi a “II ESPIRARTE” e fazendo citações de Kardec; pretende 
fazer pesquisas entre vários médiuns que comunicam algum tipo de 
arte sobre os artistas desencarnados e, se possível, pesquisar 
junto aos próprios Espíritos comunicantes sobre a coordenação 
desse tipo de atividade; pretende ainda o Departamento 
entrevistar Chico Xavier, Divaldo P. Franco, Gasparetto, etc. 
Educação: sra.Ilízia Moreira solicita a secretaria para informar 
que seu Departamento realizou no dia 5 p. p. um Encontro na 
cidade de Franca, considerado bom e que contou com a participação 
de aproximadamente 100 pessoas. No próximo mês de maio, o 
Departamento deverá promover atividade semelhante em Santo 
André. Tesouraria: sr. Attílio apresenta os valores de nossas 
contas corrente e conta de poupança, lembrando que a atual 
politica econômica , vigente desde 28 de fevereiro último, está 
fazendo com que os bancos reformulem seu sistema de cobrança de 
carnês, cobrando taxas excessivamente altas. Isto deverá fazer 
com que a USE também pense em outros critérios para receber as 
prestações das contribuições sociais. Sede Própria: o sr. 
Presidente informa que o registro do imóvel adquirido para sede 
da USE ainda não está pronto, devido a problemas legais havidos 
por parte dos vendedores, somente conhecidos após concretizada 
a operação de venda. Aguarda-se por parte do Departamento 
Jurídico da USE uma breve solução. Sr. Nestor informa  que 
participou das comemorações do 50º aniversário da FEESP e 
proferiu palestra ontem, dia 13, naquela instituição e informa 
ter sentido interesse por parte da FEESP em que a USE participe 
de seus eventos. Não havendo nenhum outro assunto a ser 
discutido, o sr. Presidente encerra a reunião às 23 e 20 min, e 
para constar eu, 2º Secretario, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 14 de abril de 1986. 
 
Assinaturas 
 











 

 

Ata # 40 - 28 de abril de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 40ª reunião ordinária da USE realizada em 28 de abril de 
1986, em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695 
às 20,30 hs, o sr. Presidente Antonio Schiliró inicia a reunião 
fazendo constar as ausências justificadas dos srs. Nedyr, Paulo 
Roberto e Rui N. Barbosa. A DE recebe a visita do sr. Ciro 
Pirondi, responsável pela reforma do imóvel da sede própria da 
USE, para tratar do seguinte: situação e condições atuais da 
sede, reforma (conclusão) e prazos. O confrade Ciro informa que: 
para mudança e instalação da USE em sua nova sede até 30 de junho 
próximo futuro, será necessária verba de 40 a 50.000 cruzados. 
A sede poderá comportar 196 pessoas. Tendo em vista a realização 
do CDE no dia 13 de julho, e prevendo um comparecimento maior de 
pessoas, recomenda-se que o CDE não seja ainda realizado no 
prédio novo e que se consulte a diretoria do CE Nosso Lar, nas 
imediações da nova sede da USE e que comporta 500 pessoas para 
que lá se realize a Assembleia Geral. Secretaria Geral: o sr. 
Geraldo Spínola, por necessidade de se ausentar da reunião, 
apresenta antecipadamente o expediente da secretaria, 
providenciado para o arquivo ou outras providências. 
Informações: na reunião do CFN-FEB realizada em Curitiba, 
compareceram os srs. Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes e os 
convidados Nedyr, Henrique Diegues e Carolina Flor da Luz Mattos, 
pelo Departamento de Evangelização Infantil da USE. Deverá haver 
reunião extraordinária no Rio de Janeiro nos dias 13 e 14 de 
setembro de 1986. E a próxima reunião ordinária será nos dias 1, 
2 e 3 de Maio de 1987, em Porto Alegre. Faz-se registro da carta 
convite da FEB para o Encontro Nacional de Diretores de 
Departamentos de Infância e Juventude das federativas estaduais 
nos dias 4, 5 e 6 de julho próximo futuro, em Brasília. Foi 
entregue ao sr. Altivo Ferreira, o trabalho da USE sobre Aborto 
e Eutanásia, a qual será encaminhada pessoalmente ao sr. Ministro 
da Justiça. Esse trabalho é parte de compromisso assumido pela 
DE da USE. Pelo fato de se ter excepcionalmente fugido à rotina 
dessa reunião, procede-se neste instante à leitura da ata 
anterior que é aprovada e assinada pelos presentes. A seguir o 
sr. Tesoureiro Attílio apresenta e informa a disponibilidade 
financeira da USE e faz registro que a partir dessa data o saldo 
do Money Marketing Itaú, reservado para Sede própria passará a 
ser utilizado para a manutenção da USE, e coloca ao mesmo tempo 
em disponibilidade para reforma da sede própria da USE a 
importância de 50.000 (cinquenta mil cruzados) da nossa conta-
corrente. Departamento de Comunicação: para impressão de 5.000 
folhetos da Campanha Comece pelo Começo a DE autoriza o valor de 
1.300,00 (Hum mil e trezentos cruzados) conforme cotação 
apresentada pelo sr. Zanardi, informa o sr. Zanardi que foi 
consultado o sr. Merhy Seba sobre a mudança do visual do folheto, 
tendo ele recomendado não uma reformulação do visual do folheto, 
mas um desdobramento da campanha em uma sequência de cartazes. 
Sr. Nestor informa que representou a USE na CONBRAJEE e esteve 



 

 

presente no Encontro Nacional de Editores Espíritas, tendo sido 
marcada uma 1ª reunião para o dia 19 de Maio no Rio de Janeiro 
e formada comissão composta pela USE, FEB, O Clarim, Correio 
Fraterno e Boa Nova. Não havendo outro assunto a ser discutido, 
encerra-se a reunião às 23 hs 15 min da qual, eu, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo 28 de abril de 1986. 
 
Assinaturas 
 
 









 

 

Ata # 41 - 12 de maio de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 41ª Reunião Ordinária da DE da USE, realizada em sua sede 
à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, iniciada as 20 hs 
40 min, pelo sr. Presidente, fazendo justificar as ausências dos 
srs. Nestor, Paulo Roberto e Attílio. Autoriza em seguida a 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada e assinada 
pelos presentes. O sr. Presidente informa que para a realização 
da Assembleia Geral da USE no dia 13 de julho, a diretoria do 
Centro Espírita Nosso Lar já foi consultada para utilização de 
sua sede, não havendo, em princípio nenhum impedimento, sendo 
necessário que a USE envie um ofício solicitando o local. 
Secretaria Geral: o sr. Geraldo Spínola apresenta as 
correspondências recebidas, despachando-as para providências e 
arquivo. No dia 22 de maio próximo, o sr. Nestor José Masotti 
fará palestra e representará a USE durante a Semana Espírita da 
União Espírita Paraense. O sr. Odair Cretella informa ter 
participado da reunião realizada, a convite do sr. Ney Prieto 
Peres, realizada para discutir o assunto “Constituinte”. O sr. 
Presidente informa à DE que o Departamento de Organização 
Administrativa e Jurídica da USE ainda não deu uma posição quanto 
à escritura da sede própria da USE; entrega ao sr. Nedyr Mendes 
da Rocha o regulamento das Comissões Regionais do CFN-FEB e 
deverá enviar o mesmo regulamento ao sr. Henrique Digues porque 
esses dois companheiros encabeçam as chapas que concorrerão às 
próximas eleições da USE. Departamentos: pelo Departamento do 
Livro o sr. Nedyr informa que a 1ª edição do livro "O Espiritismo 
e os problemas Humanos” está praticamente esgotada. SAE: sr. 
Odair informa que está previsto para o mês de junho, Encontros 
na cidade de Sorocaba, quando serão desenvolvidos temas de 
interesse da região. Mocidade: confrade Rui, informa que nos 
dias 26 e 27 de abril último o Departamento realizou sua reunião 
geral, a COMJESP/87 não será realizada por não ter se apresentado 
nenhuma cidade para sediar o evento e faz proposta que os temas 
já deliberados (“Problemas de Mocidades”) sejam estudados nas 
várias Confraternizações que se realizarem durante o ano, também 
foram discutidas as propostas para realização de Encontros 
Estaduais de Dirigentes de Mocidades para rever o assunto das 
Confraternizações. Comunicação: o sr. Zanardi informa que 
participou da divulgação do Congresso de Ribeirão Preto e Bauru. 
Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido o sr. Antonio 
Schiliró, Presidente da USE, considera encerrada a reunião, e 
para constar, às 22 hs e 30 min, eu, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata, que segue assinada por mim e por quantos a 
aprovarem. 
 
 
São Paulo, 12 de maio de 1986.  
 
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 42 - 09 de junho de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 42ª Reunião ordinária da DE da USE realizada aos 9 de 
julho de 1986, em sua sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Júnior, 695, sendo aberto pelo sr. Presidente Antônio Schiliró, 
às 20 hs e30 min, solicitando à Secretaria que procedesse à 
leitura da ata da reunião anterior. Após sua leitura e aprovação, 
o sr. Presidente informa que a documentação faltante para 
concretizar o registro da escritura da sede própria da USE já 
foi devidamente encaminhada ao Cartório e informa também que a 
USE enviou à Secretaria do Estado dos Negócios da Justiça o 
“Relatório Anual de Atividades da USE”. Secretaria Geral: o sr. 
Geraldo Spínola apresenta e faz a leitura das correspondências 
recebidas, encaminhando-as para providências e arquivos, fazendo 
especial registro da carta do Centro Espírita Nosso Lar, 
confirmando a cessão de sua sede e instalações necessárias para 
a realização da Assembleia da USE no próximo dia 13 de julho, e 
também circular convite da FEB, para o Encontro Nacional de 
Diretores do Departamento de Infância e Juventude das 
federativas estaduais, a se realizar nos dias 4, 5 e 6 de julho 
próximo. Departamentos: Organização Administrativa e Jurídica: 
O sr. Flavio P. do Valle informa à DE que a documentação para o 
registro da escritura da sede própria da USE está completa e 
que, aproximadamente, em 8 dias teremos a escritura em nossas 
mãos. Livro: O sr. Nedyr lembra que a edição do livro editado 
nesta gestão está praticamente esgotada, e que, por estar em fim 
de mandato não há possibilidade de dar encaminhamento a nenhuma 
nova atividade. Educação: sra. Ilízia Moreira entregou ao sr. 
Presidente relatório de atividades do Departamento: SAE: sr. 
Odair Cretella informa que, juntamente com a confreira Denise 
Ribeiro, Assessora de seu Departamento, representaram a USE no 
Seminário sobre Serviço Assistencial Espírita realizado na FEESP 
no dia 26 de maio último. O material utilizado no seminário foram 
as apostilas editadas pela USE e a coordenação do seminário 
esteve a cargo da sra. Nancy Puhlmann di Girolamo e Clodoaldo de 
Lima Leite, da Instituição Nosso Lar. Mocidade: o confrade Rui 
informa que nos dias 5 e 6 de julho próximo deverá se realizar 
a já programada reunião geral do Departamento na cidade de Franca 
com o objetivo de avaliar os dois anos de gestão que ora termina 
e propor para as Confraternizações de 1987 o tema “Problemas das 
Mocidades”. Informa-nos também que o Departamento da área de 
Mocidade da FEESP esteve em contato com o Departamento de 
Mocidade da USE, resultando em proposta para uma reunião conjunta 
para se conhecer o trabalho da DM/USE e trocar experiências. 
Esta reunião deverá acontecer no próximo dia 13 de junho às 19:30 
horas na sede da USE. Tesouraria: o sr. Tesoureiro informa que 
enviou carta ao Banco Itaú solicitando isenção de tarifas, mas 
a resposta foi negativa. Não havendo nenhum outro assunto a ser 
discutido, o sr. Presidente declara esta reunião encerrada, 
convidando os Departamentos hoje presentes para que compareçam 
também à próxima reunião, que será a última desta gestão e para 



 

 

constar, eu, Sander Salles Leite, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 9 de junho de 1986.  
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 43 - 23 de junho de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 43ª e última reunião ordinária da DE/USE nesta gestão de 
1984/86, realizada neste dia 23 de junho de 1986, em sua sede à 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, aberto pelo sr. 
Presidente Antonio Schiliró, que solicita a mim, 2º Secretário, 
para proceder à leitura da ata anterior que é aprovada e assinada 
pelos presentes. Expediente: O Secretário Geral, Geraldo 
Spínola, apresenta e faz a leitura das correspondências 
recebidas encaminhando-as para providências ou arquivo. O sr. 
Schiliró informa e acusa recebimento de cópia da ata, da reunião 
geral do CFN – FEB realizada em Curitiba a qual será atualizada 
posteriormente. Faz entrega aos srs. Geraldo Spínola, 
representante da chapa Unificação Hoje e o senhor Nedyr, 
representante da chapa Tríplice Aspecto, uma relação do material 
existente no arquivo sob a guarda do Presidente, conforme segue: 
1) Resenha dos trabalhos da primeira reunião do CFN / FEB;  2)  
atribuições de Secretaria e resoluções de Diretoria; 3) Lar da 
Família Universal - campanha pró sede da USE – LFU; 4) assuntos 
para reunião do CDE de setembro de 1986; 5) sugestões com o 
objetivo de traçar caminhos para melhor atendimento dos 
objetivos da USE; 6) título de Utilidade Pública Municipal; 7) 
autorização Bureau de Caritas de Paris para colocação de placa 
de bronze no túmulo de Kardec; 8) revista Reformador de  dezembro 
de 82 e Janeiro de 83; 9) Fusão USE / FEESP; 10)  documentos do 
1º festival de Música Mediúnica, LP Compositores do Além, volume 
1; 11) idem, 2º Festival mais volume 2; 12) documentos do CFN 
das reuniões realizadas em 1981/82/83/84/85/86; 13) matrizes do 
LP Compositores do Além, volume 1 e 14) documentos originais do 
Simpósio Centro Sulino. Departamento de Organização 
Administrativa e Jurídica: o senhor Flávio informa que a 
escritura está encaminhada para registro, sendo solicitado e 
emitido um cheque de Cr$ 5.235,00 para  pagamento do registro de 
escritura. O sr. Nestor José Masotti entrega à DE para arquivo, 
um envelope da ABRAJEE, do IX Congresso, contendo um carimbo ECT 
alusivo ao evento e informa também sobre a realização do I 
Encontro de Espiritismo da FEESP, distribuído material 
informativo. A realização do Encontro será no dia 13 de julho 
próximo, no Ginásio do Ibirapuera. O confrade Nestor 
representará a FEB, por solicitação do Presidente daquela 
entidade. Para completar, de forma que estará representando a 
USE, juntamente com as confrades Carolina, Jane e Esmeralda no 
Encontro Nacional de Diretores de Departamento de Infância e 
Juventude das federativas estaduais, promovida pela FEB, nos 
dias 4, 5 e 6 de julho próximo. Departamento do Livro: sr. Nedyr 
atendeu a solicitação da FEESP, enviando 300 livros de Deolindo 
Amorim; “Espiritismo e os Problemas Humanos”. Finanças: sr. 
Waldemar providencia o encaminhamento do balanço para 
solicitação de Utilidade Pública Federal. Organização 
Administrativa e Jurídica: sr. Flávio dá resposta do assunto das 
intervenções realizadas na Sociedade Beneficente Nosso Lar em 



 

 

Atibaia, informando que será realizada brevemente uma assembleia 
para composição da Diretoria; sobre os terrenos do Parque 
Universitário Espírita, os quais serão objeto de cessões de 
direitos graciosos, por parte de alguns companheiros 
compromissários compradores, o Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica informa que somente acionarão tal 
providência tanto na Capital, quanto ao interior do Estado após 
sentença homologatória, que será oportunamente, firmado pelas 
partes nos autos do processo ajuizado contra a firma Sociedade 
Rio Branco Ltda., em curso pela 2ª Vara Cível da Comarca da 
Capital. Comunicação: sr. Zanardi informa que o jornal 
Unificação deverá sair nos próximos dias, e quanto aos impressos 
da Campanha Comece pelo Começo  deverão estar prontos nesta data. 
Mocidade: o confrade Rui informa que houve a reunião com o 
Departamento de Infância e Juventude da FEESP e que contou também 
com a presença do Diretor do DM/CRE-SP, aonde houve exposição de 
atividade de ambas as partes, com perspectiva para novas reuniões 
e a possibilidade de apoio da USE ao Encontro que o Departamento 
da FEESP pretende realizar. Informa também que ainda estão 
faltando 70 apostilas de material de apoio às Mocidades e 93 
apostilas de Técnica de Dinâmica de Grupo. Ao encaminhar para o 
término desta reunião o sr. Nestor João Masotti usa a palavra 
para oferecer ao sr. Antonio Schiliró, um livro “Espiritismo e 
os Problemas Humanos”, com dedicatória e autógrafo de todos da 
DE e Departamentos presentes, como homenagem e demonstração de 
carinho pelo período que se tem passado juntos. Após os 
agradecimentos, considera-se encerrada esta reunião, eu, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 23 de junho de 1986. 
 
Assinaturas 
 









 

 

Ata # 1 - 14 de julho de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Ata da primeira reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, 
realizada aos 14 dias do mês de julho de 1986, reunião esta que 
inicia gestão 86/88. A reunião é aberta com a prece proferida 
pelo Presidente, Nedyr Mendes da Rocha. Em seguida o mesmo 
convida o 1º Vice-Presidente, Flávio Pasquinelli, a efetuar a 
leitura de uma mensagem, escolha que recai sobre o tema “A Prece 
Recompõe”. Ainda com a palavra Flávio Pasquinelli faz comentário 
sobre as eleições realizadas na véspera, destacando que o 
Movimento Espírita nos deu um voto de confiança e que precisamos 
corresponder à altura. Em seguida, é solicitado ao Secretário 
Geral, Carlos Teixeira Ramos, que sejam remetidas cartas aos 
órgãos de unificação incentivando ao desempenho de suas tarefas 
e na colaboração à DE/USE, que ora assume suas atividades com 
novos irmãos. Devem ser expedidas, também, cartas aos órgãos 
noticiosos espíritas e as federativas estaduais, comunicando a 
nova DE/USE. O sr. Attílio Campanini, 1º Tesoureiro, informa que 
o confrade Nestor Masotti pediu para avisar que estará em viagem 
por aproximadamente quinze dias, mas que se prontifica a 
continuar contribuindo com o pagamento da faxineira. A DE decidiu 
propor que as despesas sejam reembolsados pela USE e tal 
proposição será comentada posteriormente com irmão Nestor. O 
Diretor do Departamento de Evangelização Infantil, ainda através 
do sr. Attílio, havia consultado sobre a necessidade de seu 
comparecimento essa reunião. O sr. Attílio pediu que o mesmo 
aguardasse um contato da nova DE. Esteve presente por alguns 
instantes o sr. José do Prado Júnior, Assessor do Departamento 
do Livro do CRE-São Paulo, pedindo autorização para adquirir 
livros para aquele órgão, em nome da USE. Autorização foi 
concedida. O 2º Secretário, Joaquim Soares, apresentou carta 
pedindo licença do cargo por três meses, tendo sido concedida. 
O pedido foi motivado por viagem ao exterior, para atender a 
compromissos profissionais. Em seguida, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, 3º Secretário, Flávio Pasquinelli, 1º Vice-Presidente 
e Marília de Castro, 2ª Vice-Presidente, fizeram diversas 
sugestões, como segue para ação imediata da DE: 1) Comparecimento 
às atividades dos órgãos de unificação já marcadas; 2) Verificar 
datas de prévias e confraternizações marcadas pela Mocidade e 
visitá-las; 3) Maior divulgação das campanhas em andamento; 4) 
Promover um painel/seminário sobre o tema atual; 5) divulgação 
do movimento de unificação. Foi sugerido, também, um trabalho no 
sentido de projetar uma nova imagem para USE. Para tratar das 
sugestões para esse assunto ficou constituída uma comissão 
composta por Antonio Cesar Perri de Carvalho, Flávio Pasquinelli 
e Marília de Castro. Foi discutido, também, o funcionamento das 
reuniões do CDE, tendo sido sugerido a criação de um audiovisual 
mostrando o que é o CDE. Desta forma facilita-se o esclarecimento 
dos conselheiros, melhorando a condução das reuniões. Para 
tratar deste assunto foi constituída uma Comissão composta por 
Nedyr Mendes da Rocha, Antonio Cesar Perri de Carvalho e Marília 
de Castro. Carlos Teixeira Ramos sugeriu que as reuniões do CDE 



 

 

fossem gravadas e posteriormente feita uma súmula das 
deliberações, para aprovação na reunião seguinte. Flávio 
Pasquinelli sugeriu que as datas ou súmulas fossem lavradas 
utilizando-se de gelatina copiativa, visando o melhor 
apresentação. Em seguida discutiu-se a fixação de datas para as 
reuniões ordinárias da Diretoria Executiva ficando deliberado 
que elas serão realizadas todas as primeiras, terceiras e quartas 
segundas-feiras de cada mês e todas as segundas terças-feiras de 
cada mês. Excepcionalmente, durante os meses de julho e agosto, 
devido às reuniões da Comissão Organizadora do 7º CEE — SP, da 
qual participam o Secretário Geral e o 2º Tesoureiro, ficam 
marcadas as seguintes datas para as reuniões da DE/USE: 18 e 25 
de julho e 05, 12 de agosto. Nada mais havendo a tratar a reunião 
foi encerrada às 22,15 hs(a mesma havia se iniciado às 19h15) 
com a prece proferida pelo 3º Secretário, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho. Em tempo: as reuniões da DE/USE iniciar-se-ão sempre 
às 19h30. Eu, Carlos Teixeira Ramos, Secretário Geral, lavrei a 
presente ata que assino com os que aprovarem na próxima reunião. 
 

São Paulo, 14 de julho de 1986. 
 
Em tempo: recebemos a carta de 20/06/86 do sr. Nestor João 
Masotti doando alguns móveis, já em uso pela USE. 
 

São Paulo, 14 de Julho de 1986. 
 
Assinaturas 









 

 

Ata # 2 - 18 de julho de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Ata da segunda reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, 
realizada aos 18 dias do mês de julho de 1986. A reunião é 
iniciada às 19h30, com prece proferida por Nedyr Mendes da Rocha. 
A palavra é passada a Carlos Cirne que lê trecho da mensagem “Em 
meio de lobos”, fazendo comentários. Ainda com a palavra propôs 
que fosse feita uma visita à UME de Santos, em especial ao 
confrade Jaci Regis que se encontra enfermo. Ficou deliberado 
fazer-se essa visita na primeira oportunidade. Feita a leitura 
da ata da reunião anterior, pelo Secretário Geral, a mesma foi 
aprovada, com a ressalva de que deixou de constar da mesma a 
carta entregue à DE/USE pelo sr. Rui Assis Brasil com os nomes 
indicados para Comissão Diretora do Departamento de Mocidades. 
Em seguida, o Secretário Geral procedeu à leitura das 
correspondências recebidas e expedidas, fazendo-se comentários 
sobre as mesmas. Com relação ao assunto de correspondências ficou 
decidido que o secretário deverá fazer uma triagem das mesmas, 
só levando a reunião as de maior importância. Decidiu-se, também, 
dispensar o registro das mesmas em livro de atas. Sede Própria: 
Neste item o sr. Carlos Cirne informa que fez visita ao prédio 
em reforma e constatou que está quase acabado o serviço em 
execução. Propôs, então, que fosse feita uma visita de 
reconhecimento ao sr. Zeno Pirondi, como forma de retribuição ao 
trabalho desenvolvido. O sr. Carlos Cirne ficou de articular 
esta visita. Coordenadores e cronogramas: Flávio Pasquinelli 
considera que a DE deve levar uma proposta de plano de ação à 
próxima reunião do CDE. Fica aprovada a redução do prazo a ser 
dado aos órgãos da USE, para sugerirem nomes para comporem os 
Departamentos. Este prazo fica marcado para 20/08/86 e na reunião 
a ser realizada em 29/08/86, se decidirá o plano de ação e os 
nomes de Diretores de Departamentos. Ainda neste tópico, após 
amplamente discutido, os Diretores ficaram com a incumbência de 
coordenar o trabalho dos Departamentos. Assim ficou a 
distribuição: Flavio Pasquinelli com Mocidades e Orientação 
Doutrinária; Nedyr Mendes da Rocha com Livro; Marília de Castro 
com Evangelização Infantil, Artes, Educação e Serviço 
Assistencial Espírita; Attílio Campanini com Comunicações; 
Waldemar Fabris com Finanças; Alberto Gemelgo com Orientação 
Administrativa e Jurídica e Carlos Cirne com Relações Públicas. 
Em seguida, Fla1vio Pasquinelli se propôs a visitar as lideranças 
do Departamento de Mocidade, visando uma aproximação maior. O 
assunto foi discutido, sendo aprovado. Compositores do Além — 
Vol. III: Carlos Cirne informou do oferecimento do sr. Rizzini 
e sr. Wilson Garcia para que a USE edite o volume III deste LP. 
A USE arcaria apenas com Cz$ 20.300,00, referente à prensagem. 
A colocação seria feita em grande atividade a ser desenvolvida 
pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, no mês de outubro 
próximo. Sugeriu-se, também, a colocação durante o Congresso. O 
assunto foi aprovado autorizando-se a tiragem de 2.000 cópias. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 22,30 com 
prece proferida por Waldemar Fabris. Eu, Carlos T. Ramos, 



 

 

Secretário Geral, lavrei a presente ata que assino com os que a 
aprovarem. 
 

São Paulo, 18 de julho de 1986. 
 
Assinaturas 







 

 

Ata # 3 - 25 de julho de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 3 reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, gestão 
86/88, realizada aos 25 dias do mês de julho de 1986. A reunião 
tem início às 19,40 horas com uma prece proferida por Nedyr 
Mendes da Rocha. Em seguida a palavra foi passada ao Secretário 
Geral, que leu a ata da reunião anterior sendo esta aprovada 
pelos presentes, em seguida proferiu a leitura da 
correspondência recebida, merecendo destaque a do “Lar Anália 
Franco”, solicitando a relação de nomes e endereços das casas 
espíritas adesões. Ficou decidido que por haver deliberação do 
CDE em contrário, vamos sugerir àquela entidade que o material 
nos seja enviado para que a Secretaria da USE providencie o 
endereçamento e a expedição. Após a apresentação do expediente 
foram apresentadas, discutidas e apreciadas as seguintes 
necessidades e propostas: “CDE”, pela proximidade de sua 
realização (45 dias) dar-se-á prioridade na próxima reunião a 
esse assunto, sendo que entre outros deverá ser apresentado 
previamente a proposta para os valores das contribuições sociais 
em 1987 sendo: pagamento à vista Cz$ 180,00, ou parcelado para 
os meses de janeiro e fevereiro, Cz$ 15,00 e os demais Cz$ 55,00 
cada parcela e mais as contribuições espontâneas e de 
colaboradores; jornal Unificação; Marília de Castro sugeriu a 
reserva de espaço específico para os CREs, Carlos T. Ramos 
sugeriu o convênio com outros órgãos informativos, 
estabelecendo-se a troca de informações, enfatizou-se a 
necessidade de melhorar a apresentação do jornal e a forma de 
distribuição, finalmente decidiu-se que o próximo número sairá 
nos moldes anteriores e que reunião de comissão será realizada 
com brevidade para tratar especificamente do assunto, ficando 
Nedyr Mendes e Mari1ia de Castro encarregados das providências 
necessárias. Admissão de funcionários, ficou decidido sobre a 
necessidade de admitir-se um funcionário para atender às 
necessidades de Secretaria da USE, podendo ainda atender à 
Tesouraria e Finanças e, se possível, o CRE-São Paulo; trabalhará 
no horário comercial, e seu salário será de até Cz$ 3.000,00. 
Carlos Teixeira ficará encarregado da coordenação desse 
funcionário e consequentemente da triagem e admissão. Sede 
própria: os componentes da Diretoria estiveram neste mesmo dia 
às 10,00 hs no escritório de firma dos srs. Zeno Pirondi e Ciro 
Pirondi, para tomada de conhecimento quanto à reforma do prédio 
que servirá de sede da USE. Informaram que as obras deverão se 
prolongar até o final do ano corrente e tem um custo previsto em 
seu total em torno de Cz$ 1.000.000,00 sem ônus algum para USE, 
que entretanto deverá arcar com o custo do mobiliário incluindo 
as cadeiras do anfiteatro cujo orçamento é de Cz$ 160,00 cada 
uma. Ao final da visita Nedyr Mendes agradeceu em nome da USE, 
e entregou ao Senhor Zeno Pirondi uma plaqueta contendo dizeres 
gravados em agradecimento pelos serviços e dedicação prestados 
à causa espírita. A reunião terminou às 10,25 horas com uma prece 
proferida por Carlos Teixeira Ramos. Eu, Alberto José Gemelgo 
Filho, Primeiro Secretário lavrei a presente data. 



 

 

 
São Paulo, 25 de Julho de 1986. 

 
Assinaturas 







 

 

Ata # 4 - 01 de agosto de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 4ª reunião da Diretoria Executiva, gestão 86/88, realizada 
ao 1º dia do mês de agosto de 1986. A reunião teve início às 
19,40 horas com uma prece proferida pelo 1º Vice-Presidente, em 
seguida o Secretário Geral apresentou a relação de eventos e 
convites e o 1º secretário leu a ata da reunião anterior que foi 
aprovada pelos presentes, foram confirmadas as próximas reuniões 
da DE para os dias 05, 12 e 29 de agosto, corrente. CDE: A 
reunião do CDE marcada para o dia 14 de setembro de 1986 deverá 
ser realizada nas instalações do “Nosso Lar” em Santana, tendo 
início em primeira convocação às 8,30 horas e em seguida 
convocação às 9,00 horas da manhã com previsão para término no 
máximo às 12,00 horas, após o que seria servido o almoço e em 
seguida promovida a visita à nova sede da USE. A pauta da reunião 
estará formada por assuntos relacionados ao Expediente e 
Registros, destinada a apresentação de um plano básico ou de 
ação para cada departamento ou área, apresentação dos novos 
Diretores dos Departamentos e responsáveis pelas Assessorias, 
apresentação de saldos e posições pela Tesouraria, prestação de 
contas das comissões constituídas e assuntos informativos em 
geral. Outra parte da pauta referir-se-á a assuntos 
deliberativos que previamente serão levados a conhecimento dos 
órgãos, tais como: o estabelecimento de contribuições para 1987, 
constituição de comissões, transferência de órgãos de um para 
outro CRE, criação e apresentação de um fórum de debates 
incluindo assuntos, tempo, forma de apresentação, etc. Está 
previsto a apresentação de um audiovisual “slide” sobre a USE, 
o CDE, a unificação e esclarecimento histórico. O orçamento 
deverá ser apresentado na reunião do CDE de dezembro de 1986. A 
área de Serviço Assistencial foi transferida de Marília de Casto 
para Nedyr Mendes da Rocha que deverá contar com a colaboração 
de Alberto Gemelgo. Cada encarregado de Área ou de Assessoria 
deverá preparar e apresentar antes da realização do CDE o plano 
básico de ação. A reunião terminou às 10,40 horas com uma prece 
proferida por Marília de Castro. Eu Alberto Gamelgo Filho, 
primeiro secretário lavrei a presente ata. 
 

São Paulo, 01 de agosto de 1986. 
 
Assinaturas 







 

 

Ata # 2 - 05 de agosto de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da USE, 
gestão 86/88, realizada aos cinco dias do mês de agosto de 1986, 
iniciada às 19,55 hs com a leitura da mensagem “Enquanto é hoje” 
feita pelo confrade Nestor J. Masotti, que também proferiu a 
prece inicial. Ainda com a palavra, a convite do Presidente, fez 
uma retrospectiva da participação da USE no Conselho Federativo 
Nacional (CFN) da FEB e, também, da sua participação na Comissão 
Regional Sul daquele Conselho (antigo Conselho Zonal Sul). 
Informou, ainda, da reunião a realizar-se em 13 e 14 de setembro 
próximo, na sede da USEERJ - Rio de Janeiro. Enfatizou a 
necessidade de não estarmos ausentes, apesar de no dia 14 de 
setembro realizar-se a Reunião do CDE. Sugeriu-se então, que a 
USE fosse representada pelos confrades Flávio Pasquinelli e 
Antonio Cesar Perri de Carvalho, devendo o Flávio retornar para 
a reunião do CDE. Em seguida, em resposta a consultas, Nestor J. 
Masotti informou sobre o posicionamento da FEB e CFN sobre a 
questão “Roustaing”: Ficou de efetuar-se uma reunião entre os 
confrades Nestor, Flávio e Perri para estudarem o material a ser 
discutido na reunião da Comissão Regional Sul. Em seguida Carlos 
Cirne informou que está confirmada a cessão do C. E. Nosso Lar 
– Casas André Luiz para a reunião do CDE. A confirmação é do 
anfiteatro com capacidade de 80 pessoas sentadas. A confirmar a 
cozinha e refeitório. Flavio Pasquinelli fez colocações a 
respeito da atuação do Departamento de Mocidade, principalmente 
no que tange a Regimento Interno do Departamento e das 
Assessorias Seccionais. Em seguida Nedyr Mendes da Rocha sugeriu 
que o próximo número do jornal Unificação seja lançado durante 
o 7º Congresso Espírita Estadual. O jornal seria preparado 
antecipadamente, deixando-se, apenas, o espaço para noticiar a 
abertura do Congresso. A edição seria fechada na sexta-feira, 
rodada no sábado e distribuída no domingo. Em seguida analisou-
se a pauta do CDE que ficou assim definida: 1) Prece de abertura; 
2) Expediente (Secretaria/Tesouraria); 3) Apresentação e Posse 
das Comissões Diretoras dos Departamentos; 4) Informações dos 
órgãos, inclusive Encontros Zonais; 5) Comissão Constituinte e 
o Espírita; 6) Comissão da Sede Própria; 7) Congresso Espírita 
Estadual; 8) UNIME de São Joaquim da Barra – Remanejamento de 
CRE. O audiovisual sobre o CDE foi retirado da pauta, mas deverá 
ser apresentado caso haja condições. Voltando-se ao assunto da 
contratação do funcionário, que deve ser preferencialmente 
espírita, ficou a cargo do Secretário Geral esta contratação. 
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 23,15 hs 
com prece proferida pelo presidente Nedyr Mendes da Rocha, e eu, 
Carlos T. Ramos, que secretariei a reunião lavro a presente ata 
que assino com os que a aprovarem. 
 

São Paulo, 05 de Agosto de 1986 
 
Assinaturas 







 

 

Ata de 12 de agosto de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião da Diretoria Executiva, gestão 86/88 realizada 
aos 12 dias do mês de agosto de 1986. A reunião teve início às 
20,00 horas com uma prece proferida por Nedyr Mendes da Rocha 
quem também fez a leitura da mensagem “Para o Alto”. Em seguida 
Flavio Pasquinelli fez uma exposição de seus contatos com as 
seccionais das Mocidades onde problemas relacionados aos 
estatutos e normas regulamentares divergentes, e sobre a 
necessidade da Mocidade estar integrada e pertencer a algum órgão 
de unificação, evidenciando o fato de que os Departamentos não 
poderão estar divorciados da DE. Destacou-se a visita de Carlos 
Cirne a Campinas; Waldemar, Nedyr e Attílio, estiveram na reunião 
do CRE São Carlos. Carlos Cirne fez uma exposição e apresentou 
alguns dados sobre o 3º Festival de Música Mediúnica que deverá 
ser realizado no dia 26 de outubro de 1986 com a possibilidade 
da vendagem de discos que trará um bom retorno financeiro à USE; 
um alerta sobre verificação prévia de direitos autorais foi 
feita. Lançou a campanha dos “relógios” para a aquisição de 
utensílios para a cozinha da nova sede da USE.  A agenda para o 
CDE a ser realizado em 14/09/86 ficou assim estabelecida – Prece 
de Abertura pelo Presidente. Expediente (Secretaria – 
Tesouraria) – Apresentação e Posse das Comissões Diretoras dos 
Departamentos – Apresentação de sugestão da Diretoria Executiva 
para uma nova dinâmica da reunião do CDE. Informações dos órgãos, 
inclusive Encontros Zonais – Informações da “Comissão” 
“Constituinte e  Espírita”  - Sede Própria – Informações pela 
“Comissão para obtenção de recursos e reforma” – 7º Congresso 
Espírita Estadual – São Paulo – Relatório da Comissão Central 
Organizadora – Comentários gerais – Pedido da UNIME de São 
Joaquim de Barra para sua transferência do CRE de Franca para o 
CRE de Ribeirão Preto – Prece Final – Outras Atividades – 
Exposição com recursos didáticos morais do tema “Comunicação  
Humana Aplicada na Sociedade Espirita”, por Merhy Seba de 
Ribeirão Preto e visita à Sede Própria da USE. Nada mais havendo 
a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente às 22,30 horas 
com uma prece proferida por Waldemar Fabris. Eu, Alberto José 
Gemelgo Filho, na qualidade de primeiro secretário lavrei a 
presente ata.  
 

São Paulo 12 de agosto de 1986. 
 
(*) re – ratifica-se onde problemas relacionados com os estatutos 
e... 
 
Assinturas 







 

 

Ata de 29 de agosto de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião da Diretoria Executiva da USE biênio 86/88, 
realizada no dia 29 de agosto de 1986, tendo sido iniciada às 
20,15 com a leitura da mensagem “Sementeira e Ceifas” por Alberto 
J. Semelgo, que também proferiu a prece de abertura. Em seguida 
Carlos Teixeira tomou a palavra e informou que já foi admitido 
um funcionário para a diretoria da USE, sendo seu nome Fernando 
Fernandes que deverá começar a trabalhar no dia 01 de setembro 
de 1986, cumprindo o horário inicial das 9,30 as 19,30 horas, e 
no mês de janeiro de 1987 em diante no horário comercial. Seu 
salário inicial será de Cr$ 2.700,00 e após 90 dias, cumprido o 
período de experiência, se aprovado, passará a perceber Cr$ 
3.000,00 mensais. Nedyr Mendes da Rocha convocou os membros da 
Diretoria para estarem na reunião do CRE em São João da Boa Vista 
em 04 de outubro de 1986 às 20,00 horas. Feito isto, passou-se 
a verificar, analisar e selecionar os nomes indicados pelos 
diversos órgãos para compor a Comissão Diretora dos 
Departamentos. Pelo adiantado da hora nova reunião para tratar 
do assunto foi marcada nova reunião para o dia 02 de setembro de 
1986. A reunião foi encerrada às 22,55 horas com uma prece 
proferida por Marília de Castro. Eu, Alberto José Semelgo Filho 
na qualidade de primeiro Secretário, lavrei a presente ata. 
 

São Paulo29 de agosto de 1986. 
 
 
Assinaturas 







 

 

Ata de 02 de setembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião da Diretoria Executiva da USE, biênio 86/88, 
realizada no dia 02 de setembro de 1986, tendo sido iniciada às 
20,05 horas com a leitura da mensagem “Brilhar” por Marília de 
Castro que também proferiu a prece de abertura. Nedyr Mendes da 
Rocha entendeu importante o registro da exposição feita por 
Marília de Castro a respeito de dispositivo municipal que 
estabelece o ensino do “Espiritismo” nas escolas municipais, 
constatando-se que membros alheios ou desconhecidos do movimento 
espírita estão se apresentando como coordenadores e ou 
representantes espíritas, inclusive com a utilização de pequeno 
manual com forma de “catecismo” intitulado “Espiritismo para 
crianças em 10 lições” preparado por “Irmão José” que incluem 
noções não coerentes com a Doutrina Espírita, principalmente em 
sua forma de apresentação. Foi sugerida a verificação se a FEESP 
não foi consultada a respeito, caso em que poderia ter-se 
omitido. Ficou decidido que o Presidente enviará comunicado / 
ofício ao órgão competente esclarecendo que a USE é a entidade 
coordenadora do movimento espírita em São Paulo e indicando o 
CRE-São Paulo como seu órgão para tratar desse assunto e nomeando 
para tanto a 2ª Vice-Presidente para todas as providências 
necessárias. Aproveitando a oportunidade, Flavio Pasquirelli 
salientou o problema levantado pelo CRE de Sorocaba, sobre a 
falta de informação e conhecimento dos meios de comunicação de 
que a USE é a entidade coordenadora e representante do movimento 
espírita no Estado de São Paulo, e que a USE deve se fazer 
presente sempre que necessário junto a esses meios de 
comunicação. Levantou-se a questão de que alguns órgãos de 
comunicação às vezes demonstram não agirem com seriedade na 
transmissão de notícias e preparo de programas nessa área. A 
decisão tomada é de que a DE deverá se manifestar comunicando 
aos órgãos de comunicação que à USE compete a coordenação do 
movimento espírita no Estado de São Paulo, invocando inclusive 
a “Lei de Imprensa”, quando for necessário. Apoio à USEERJ e 
inclusive à FEB, visto que programas e notícias podem ou são 
gerados em outros Estados. Em seguida deu-se continuidade à 
verificação, análise e seleção dos nomes indicados pelos 
diversos órgãos para a composição da Comissão Diretora dos 
Departamentos. Ficou confirmado o convite e a aceitação para 
compor o Departamento de Orientação Doutrinária os seguintes 
elementos: Abel Glaser, Marcelino Romera e Natalino D’Olivo. 
Continuam em estudo e análise os demais nomes para compor os 
outros Departamentos. Nova reunião foi marcada para o dia 08 de 
setembro de 1986. A reunião terminou às 22,40 horas com uma prece 
proferida por Waldemar Fabris. Eu, Alberto José Temelgo Filho, 
na qualidade de Primeiro Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 02 de setembro de 1986. 
 
Assinaturas 



 

 

 







 

 

Ata de 10 de setembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião da Diretoria Executiva da U.S.E. biênio 86/88, 
realizada no dia 10 de setembro de 1986, tendo sido iniciada às 
20,15 horas com uma prece proferida por Nedyr Mendes da Rocha 
que também leu a mensagem “O Teu Porvir”. Isto feito decidiu-se 
que a ata deverá ser feita em forma de súmula, fazendo-se constar 
apenas as deliberações e assuntos pedidos para registro. A 
respeito do assunto “Espiritismo em Escola”, Marília de Castro 
já contatou o Presidente do CRE – São Paulo e a Diretoria do 
D.E.I. sobre o assunto. Continuou-se analisando a composição dos 
Departamentos. A reunião foi suspensa às 23,30 horas com uma 
prece proferida por Nedyr, determinando-se sua continuidade na 
4ª feira dia 10/09/86. Em 10/09/86 com início às 20,15 horas e 
com uma prece proferida por Flávio Pasquirelli, deu-se 
continuidade à reunião. Continuou-se tratando do assunto 
relacionado à composição dos Departamentos. Abel Glaser foi 
designado para representar a USE na reunião do CFN no Rio de 
Janeiro dia   /09/86. CDE – Analisada a pauta da reunião do dia 
14/09/86. A reunião foi encerrada às 23,30 horas com prece do 
Waldemar Fabris, devendo continuar dia 12/09/86. – Em 12/09/86 
reiniciada a reunião com Leitura da Mensagem “Perante a Multidão” 
e prece por Carlos Cirne. CDE – O salão onde será realizado é 
pequeno, daremos prioridades aos membros efetivos para adentrar 
o salão e depois os lugares que sobrarem poderão ser tomados 
pelos demais.  
 





 

 

Ata de 16 de setembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião da Diretoria Executiva da USE, biênio 86/88, 
realizada no dia 16 de setembro de 1986, tendo sido iniciada às 
20,30 horas, com uma prece proferida pelo Presidente Nedyr Mendes 
da Rocha. Inicialmente, ficou marcada reunião de Diretores da 
USE com os CREs de Presidente Prudente e de Araçatuba nos dias 
27 e 28 de setembro pf. A Diretoria da USE e os Departamentos 
foram convidados para participarem de reunião do CRE Sorocaba 
dia 11 de outubro pf., e da Zonal Bloco “B” na cidade de 
Americana, no dia 26 de outubro. Discutiu-se a oportunidade de 
reformulação de Regimento Interno e de Estatuto da USE. Ficou 
definida a constituição de Comissão para analisar propostas de 
reformulação do Regimento Interno, composta pelos companheiros 
Flávio Pereira do Valle, Marília de Castro, André Luiz Galembeck 
e Alberto José Gemelgo Filho. As reuniões da DE serão às 
segundas-feiras, exceto nas terceiras semanas do mês que serão 
realizadas nas terças-feiras. Para as exposições, por ocasião do 
CDE, escolheu-se como tema básico “Mediunidade”. Será preparada 
programação de visitas da USE, dirigidas ao público, divulgando-
se a unificação. Sobre a indicação do Diretor do Departamento de 
Mocidades a escolha recaiu em Gilson Soares Bagnolo (de Limeira) 
e este ficou incumbido de propor os nomes para os demais membros 
da Comissão Executiva. Carlos Cirne, Diretor de Patrimônio, 
levou ao conhecimento da DE sobre o problema do refeitório na 
nova sede. Nada mais havendo a tratar, a prece de encerramento 
foi realizada por Waldemar Fabris. Na condição de 3º Secretário, 
eu, Antonio Cesar Perri de Carvalho, redigi a presente ata. 
 
São Paulo, 16 de setembro de 1986. 
 
Assinaturas  
 







 

 

Ata de 22 de setembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião da Diretoria Executiva da USE, biênio 86/88, 
realizada no dia 22 de setembro de 1986, tendo sido iniciada às 
20,35 horas, com a leitura da mensagem “Atribulados e Perplexos” 
por Nestor Masotti, que também proferiu a prece de abertura. 
Convidados Nestor Masotti e Abel Glaser para falarem sobre a 
Reunião da Comissão Regional – 5ª Região – criada no CFN em 
Novembro de 1985. Destinada à troca de informações, realizada 
anualmente, abrange os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina. A reunião aconteceu nos dias 13 e 14 de 
setembro de 1986. Abel Glaser apresentou por escrito um resumo 
do material da reunião, destacando-se o Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita – “ESDE”, o Trabalho de Unificação, o 
Atendimento na Casa Espírita, etc, e entregou material  trazido 
dessa reunião, sendo que o próximo encontro ficou marcado para 
01, 02 e 03 de maio de 1987 em Porto Alegre. Visitas, membros 
da DE deverão estar presentes nos dias 27 e 28 sábado e domingo 
em Presidente Prudente e Araçatuba, reunião dos CRE’s – Dia 
13/10/86 reunião com os Departamentos – Próxima reunião serão 
traçadas diretrizes básicas para os Departamentos. CIRNE – Sede 
Própria – Refeitório discutiu-se a necessidade de adequar-se à 
construção para acomodar o refeitório. Término da reunião às 
23,30 horas com prece de Flavio Pereira do Valle. Eu, Alberto 
Jose Gemelgo Filho, na condição de Primeiro Secretário lavrei a 
presente ata. 
 
Assinaturas 
 







 

 

Ata de 29 de setembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata de reunião da Diretoria Executiva da USE, biênio 86/88, 
realizada em 29/09/86 - início 20,20 horas - Mensagem “Fortaleza” 
e prece por Marília de Castro. Próxima reunião da DE será dia 
7/10/86 sobre o jornal “Unificação” às 19,00 horas. Ordem do 
dia: filosofia dos departamentos. Antes, Cirne falou sobre 
visita à 9ª UDE, onde assumiu Gilberto Aiello, com o desligamento 
de Alfredo Roberto Netto, frisando a importância da reunião com 
a representação muito boa de Centros Adesos, Carlos Teixeira 
sobre a viagem a Presidente Prudente e Araçatuba onde se 
inscreveram 26 pessoas para compor as equipes de visitação, 
representaram a DE, Carlos Teixeira, Waldemar Fabris, Nedyr 
Rocha e Antonio Cesar Perri. Waldemar Fabris, proposta da 
Tesouraria - Registrar o custo de todas as viagens e apresentar 
a “conta”. Regulamento deverá ser providenciado a respeito. 
Deverá ser publicado no jornal “Unificação” uma lista de preços 
do material oferecido pela USE. Feito isso passou-se à filosofia 
de Departamentos. Antes, porém, Flávio Pereira do Valle esteve 
presente para falar sobre a sede própria e apresentou algumas 
ideias para adaptação do salão de reuniões e do refeitório. 
Finalmente foi abordada a filosofia dos departamentos, baseando-
se no artigo 2º. dos estatutos da USE e artigo subsequente. 
Prece: Attílio Campanini, término 22,30 horas. 
 





 

 

Ata de 07 de outubro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata de reunião da Diretoria Executiva da “USE”, biênio 86/88, 
realizada em 07/10/86. A reunião foi iniciada às 20,00 hs com 
prece proferida pelo sr. Attílio Campanini. Em seguida discutiu-
se a filosofia de trabalho dos Departamentos da DE. Sugeriu-se 
que as correspondências sejam centralizadas na Secretaria Geral; 
uma reunião entre Comissões Diretoras dos Departamentos atuais 
e anteriores; um recenseamento do movimento espírita com suporte 
de processamento dados. O sr. Flávio Pereira do Valle informou 
que esteve, juntamente com sr. Carlos Cirne, com o sr. Ciro 
Pirondi e que este último se comprometeu a alterar o projeto da 
sede própria, visando instalação de refeitórios e mais três 
salas. Ainda com relação à filosofia departamental deve se basear 
no Estatuto. Com relação à próxima reunião do CDE a mesma será 
feita no anfiteatro do C. E. Nosso Lar – Casas André Luiz, 
sujeito a confirmação daquela casa. Ficou marcada nova reunião 
da DE para dia 11/10/86, em São Roque, às 16 hs, durante visita 
àquele órgão e a reunião de 13/10/86 com os Departamentos. A 
reunião foi encerrada às 23,30 hs com prece proferida por Nedyr 
Mendes da Rocha. Eu, Carlos Teixeira Ramos, secretário geral 
lavrei a presente ata que quando lida será assinada pelos que a 
aprovarem. 
 
São Paulo, 07 de outubro de 1986. 
 
Carlos Teixeira Ramos 
 







 

 

Ata de 10 de novembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata de reunião da Diretoria Executiva da USE, biênio 86/88, 
realizada aos 10/11/1986, na sede da Sociedade Espírita Allan 
Kardec, na cidade de São Roque, com prece inicial realizada por 
Nedyr Mendes da Rocha, às 17 horas. Ficou definido não 
participarmos da Conferência da CEPA, tendo em vista os múltiplos 
compromissos inadiáveis. Com relação ao Departamento de 
Mocidades, alterando-se o anteriormente deliberado, ficou assim 
constituído- Diretor: Luiz A. Fuchs, 1º Secretário: Marcelo 
Spínola, 2º Secretário: Gilson Soares Bagnolo. Em seguida foi 
discutida uma "Filosofia do Trabalho” para os Departamentos, 
sendo aprovado um texto final. Em seguida foram analisados 
diversos "Objetivos Imediatos", sendo aprovados diversos itens. 
 
 
(ata incompleta ??) 







Ata de 13 de outubro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Aos 13 dias do mês de Outubro de 1986, realizou-se a reunião da Diretoria Executiva da 
“USE biênio 86/88” e seus Departamentos. Às 20,30 horas - Leitura da Mensagem 
“Brilhar” e Prece por Nedyr Mendes da Rocha. Mensagem do Presidente aos 
Departamentos, agradecendo a todos e expondo a filosofia da “DE”, de acordo com o que 
prevê o artigo 2º e 3º e seus incisos. A Filosofia de Trabalho foi apresentada por escrito e 
lida assim como os retro referidos artigos dos Estatutos. Educação: Manifestou-se favorável 
à “Filosofia de Trabalho” - Objetivos - Organização de arquivos de dados na sede da “USE” 
evitando-se a dispersão de dados, documentos e informações - Centralização envio de 
correspondência com a finalidade de diminuição de custo e maior inteiração e integração - 
Visão Global da USE mediante a troca de informações entre os departamentos - Promoção 
de trabalho em conjunto, exemplo o jornal para a criança que envolve os Departamentos 
de Arte, Evangelização, Doutrina além do de Comunicação - Fortalecimento do órgão de 
unificação, motivando os departamentos desses órgãos que motivarão os departamentos 
das Casas Espíritas. Declinar sempre o nome da “USE” nas correspondências. Folheto está 
sendo preparado divulgando o nome da “USE” e suas atividades. Foi solicitado que cada 
departamento indique o que seria melhor para ser informado - Levantamento de 
informações sobre casas espíritas, dados e subsídios para os Departamentos, que deverão 
informar quais suas necessidades de conhecimento. Desenvolvimento de campanhas, 
exemplo “Comece pelo Começo”. Marília de Castro - A dificuldade em qualquer 
movimento de unificação é peculiar a todas as atividades. Importância da divulgação e 
incentivo ao estudo da Doutrina Espírita, no Brasil. Lê-se pouco. Falta de comunicação 
entre os Departamentos, excesso de Departamentalização, inclusive no Centro Espírita - 
Encontro entre Diretores de Departamentos, gestão atual e anteriores, com troca de 
experiências e aquisição de informações além da possibilidade de confraternização. Attílio 
Campanini - Colocando as finanças da “USE” a disposição dos Departamentos, porém, 
dando conhecimento antecipado de suas necessidades financeiras. Arte - Sobre a 
correspondência coletiva - pergunta - Cada departamento tem uma pasta para a 
correspondência recebida, que deve ser consultada com frequência; prevê-se ainda a 
possibilidade de envio das correspondências recebidas aos interessados, principalmente 
aqueles que residem no interior; a correspondência expedida será feita de forma 
coordenada - Funcionário a ser contratado auxiliará no recebimento e expedição de 
correspondência, bem como na medida do possível na datilografia de circulares e 
reprodução de cópias - toda correspondência dever ser enviada através dos órgãos; devendo 
ser analisado e estudado a forma de dinamização da entrega de correspondência pelos 
órgãos às Casas Espíritas. Dinamização do jornal Unificação, depende bastante dos 
Departamentos que devem fornecer subsídios. Foi informado as áreas abrangidas por cada 
um dos Diretores, a quem os departamentos poderão reportar-se. - Reuniões dos 
Departamentos com a DE serão realizadas no início às terceiras terças-feiras do mês. Depto. 
Doutrina informou que se reunirá para tratar seus planos de trabalho em reunião do dia 
25/10/86 com a presença de Flavio Pasquinelli - Assistência Social já tem o plano de 
trabalho pronto e solicitou endereços dos órgãos que têm Departamento de Assistência 
Social, incluindo os nomes dos responsáveis. Educação fez a mesma solicitação retro. 
Evangelização Infantil manifestou-se sobre as reuniões gerais dos departamentos, se seriam 
de cada departamento em todas em conjunto. A reunião mensal da ;DE com os 
departamentos ficou em princípio re-ratificadas para as segundas segundas-feiras de cada 



mês sendo a próxima dia 10/11/86. Dia 22/11/86 às 15 horas reunião Diretores 
Departamentos atuais com os anteriores com previsão para o término às 20,00 horas. Os 
deptos. de Assistência Social e o de Evangelização Infantil entregaram o seu plano de 
trabalho. Arte dia 19/10/86 Encontro sobre Arte Mediúnica na Pompéia, e em 01 e 
02/10/86 será realizado o Espirarte. Cirne apresentou alguns dados sobre a promoção dos 
discos de Música Mediúnica, informando que serão lançados dia 15/10/86 no II Encontro 
de Espiritismo da FEESP. Término da reunião às 10 digo 22,45 horas com prece de Alberto 
Gemelgo. Eu, 1º Secretário, lavrei a presenta ata. 
 
São Paulo, 13 de Outubro de 1986 
 
(Ass.) Alberto Gemelgo. 









Ata de 27 de outubro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Início 20,30 horas. 
Prece por Nedyr M. Rocha. 
Apresentação pelo Secretário Geral da Ordem do Dia para ser aprovada. 
 
Foram solicitados alguns itens: 
 
1 - Jornal Unificação - edição set/out: Fátima Correia vai coordenar a página ciência em 
debate. Estudou-se a necessidade de composição de uma equipe para o jornal. 
 
Reunião Ordinária do Conselho Federativo Nacional, dias 07, 08 e 09/11 em Brasília. 
Duas pessoas serão designadas da De para representar a USE. 
 
Orçamento elaborado de forma simples, para ser apresentado em todo o Estado para ser 
discutido no CDE de dezembro, sendo aprovado pela DE o orçamento apresentado por 
Attílio Campanini. 
 
Discos: até 26/10/86 foram vendidos Cz$ 15.150,00 mais Cz$ 750,00 em discos. 
 
Jornal Unificação: edição set/out já está fechado. 
 
Encerramento às 23,25 horas com prece por Marília de Castro. 
 
Ata lavrada por Alberto J. Gemelgo. 
 
São Paulo, 27 de outubro de 1986. 
 
Ass. Alberto José Gemelgo. 
 





Ata de 10 de novembro de 1986 
Diretoria Executiva e Departamentos 

 
Início 20,20 horas. 
Mensagem “A Fuga”. Prece por Nedyr M. Rocha. 
 
Jornal Unificação - reiterada a necessidade de formação de equipe para o jornal. 
 
Expediente:  
Secretaria - funcionária já foi admitida para a Secretaria. Foi estabelecido um caixa pequeno 
inicial de Cz$ 200,00 para a funcionária atender pequenas despesas da USE. O serviço da 
funcionária deverá ser coordenado por Carlos Teixeira. 
 
Reunião Diretores dos Departamentos Atuais e Anteriores será dia 06/12/86 das 15 às 
20,00 horas. 
 
Tesouraria: Apresentou o levantamento financeiro de entradas e saídas de set/out/86 
somadas aos meses de jul e ago/86. 
 
Plano de Trabalho dos Deptos: 
Arte - 19/10/86 - Encontro Sobre Arte Mediúnica - 01 e 02/11/86 - realizou-se a III 
Espirarte com 200 participantes. Programação para o próximo ano = 01/05/87 - Festival 
de Teatro - mensalmente deverá ser apresentado uma apresentação teatral, digo, uma peça 
teatral. 
 
Orientação Doutrinária: entregou a DE três documentos: Plano Bienal de Trabalho - 
Questionário e Folheto a ser impresso pela DE. 
 
Orientação Administrativa e Jurídica: leu o plano de trabalho e deverá apresentá-lo por 
escrito e duplicado. 
 
Educação: apresentou também sua proposta. Levantamento de atividades realizadas e 
incentivo dessa área. 
 
Próxima reunião da DE será dia 13/11/86. 
 
Término às 11,25 horas. 
 
Prece por Marília de Castro 
 
Alberto J. Gemelgo lavrou esta ata. 
 
 
Assinaturas. 





Ata de 18 de novembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Início: 20,35 hs. 
Mensagem: “Aproveitamento”, lida por Nedyr M. Rocha e prece proferida pelo mesmo. 
 
Reunião Departamental do dia 06/12/86 
Será feita na sede do Instituto Espírita de Educação. Marília de Castro ficou de trazer na 
próxima reunião da DE um plano para esta atividade. 
 
Sede Própria 
Feita exposição por Carlos Cirne sobre a distribuição dos discos. Foram discutidas 
sugestões para dinamizar a construção da parte administrativa, ficando de entrar em 
contato com o sr. Ciro Pirondi para verificar a situação atual. 
 
Plano de Trabalho Departamental 
Será discutido na próxima reunião, devendo a Secretaria mandar aos diretores cópia dos 
planos existentes. 
 
Composição Departamental 
Foram discutidos diversos nomes para os departamentos, ficando-se de consultar as pessoas 
sugeridas. 
 
Comemoração de 40 anos da USE 
Foram levantada as seguintes ideias: a) lançamento de carimbo comemorativo à data, pela 
EBCT; b) Encontro Estadual Espírita, em São Paulo, nos dias 06 e 07 de junho de 1987 
com os temas “Unificação” e “130 anos de ‘O livro dos Espíritos’”, com a possibilidade de 
encerramento no Anhembi, com a presença de Divaldo P. Franco; c) lançamento de edição 
comemorativa de “O livro dos Espíritos”, tradução de J. Herculano Pires; d) Mostra 
fotográfica das atividades desenvolvidas pelas Instituições Espíritas de todo o Estado, sendo 
a mesma inaugurada durante o Encontro e depois percorrendo o Estado; e) Semana 
Espírita unificada nos órgãos, em todo o Estado; f) Visitação aos órgãos pela Diretoria 
Executiva. Todas as sugestões foram aprovadas, sem prejuízo de outras que eventualmente 
surjam. 
 
Os assuntos: Regimento Interno - CDE, Audiovisual - o que é a USE, Equipes de visitação 
- filosofia e treinamento e próximas visitas aos órgãos foram transferidos para a próxima 
reunião. 
 
Reunião encerrada às 23,30 horas com prece proferida por Marília de Castro. Eu, Carlos 
Teixeira Ramos, secretariei e lavro a presente ata. 
 
Assinaturas. 





Ata de 1 de dezembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Início: 20,30 hs. 
Prece por Nedy M. Rocha - parte gravada Discurso Divaldo Franco - mensagem de Bezerra 
de Menezes. 
 
Leitura da Correspondência - Expediente 
 
Reunião Departamental em 06/12/86 
Marília de Castro apresentou o plano para a reunião. 
 
Regimento Interno do CDE da USE 
Apresentação a DE por Marília de Castro da proposta para alteração preparada por 
Comissão destinada para esse fim, cada membro da DE recebeu uma cópia da proposta 
para ser discutida na próxima reunião. 
 
Dia 06/12/86 será realizada reunião da DE às 10,00 horas para tratar do Plano de Trabalho 
dos Departamentos. 
 
Término da reunião às 23,10 horas com prece de Carlos Teixeira. 
 
Alberto J. Gemelgo lavrou a presente ata. 
 
SP 01/12/86. 
 
Ass. Alberto J. Gemelgo. 





Ata de 6 de dezembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Início: 11,30 hs. 
Leitura e prece pelo senhor Presidente. 
 
Carlos Cirne, diretor de Patrimônio, presta informação sobre a Campanha da Sede 
Própria, trazendo as folhinhas da USE, para definir o valor, sendo fixado Cr$ 25,00 por 
unidade, foram confeccionadas 5.000 folhinhas. 
 
O Secretário Geral informa que a funcionária da Secretaria da USE trabalhará de 2ª à 6ª 
feira das 8 às 18 horas. 
 
Nedyr fala sobre o cartão de Natal, ficando aprovado a sua remessa para as casas espíritas, 
órgãos de divulgação espírita, imprensa leiga e autoridades. 
 
A seguir, Marília de Castro apresenta o Plano de Trabalho dos Departamentos. 
 
Eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 06 de dezembro de 1986. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 8 de dezembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Início: 20,10 hs. 
Prece por Marília de Castro. 
 
Inicialmente são analisados alguns aspectos da reunião do CDE a ser realizada no pr. 
Domingo, especialmente sobre a comemoração dos 40 anos da USE, ficando definido que 
se trabalhará para realizar as seguintes promoções: 
- lançamento de carimbo comemorativo; 
- lançamento de edição comemorativa do Livro dos Espíritos; 
- Semana Espírita Unificada em todos os órgãos; 
- Mostra fotográfica de Instituições Espíritas de todo o Estado, a ser inaugurada durante as 
festividades; 
- Encontro Estadual Espírita, em São Paulo, nos dias 6 e 7 de junho de 87; 
- Palestra de Divaldo P. Franco, comemorando também os 130 anos de O livro dos 
Espíritos. 
 
O programa do Encontro ficou assim definido: 
Dia 6 de junho 

às 14 horas, recepção 
às 15 horas, abertura da mostra fotográfica 
às 15,30 horas, início do encontro com divisão em classes 
às 17,30 horas, plenário 
às 19 horas, jantar 
às 20,30 horas, parte artística 
 

No domingo, 
às 9 horas, recepção 
às 9,30 horas, audiovisual 
às 10,30 horas, café 
às 11,00 horas, lançamento da edição comemorativa do Livro dos Espíritos, 40 anos 
de USE e 130 anos da doutrina espírita - Palestra de Divaldo Pereira Franco. 
 

Eu, 2º Secretário, lavrei a presenta ata. 
 
São Paulo, 8 de dezembro de 1986. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 29 de dezembro de 1986 
Diretoria Executiva 

 
Início: 20,10 hs. 
Leitura e prece por Marília de Castro. 
 
Atas dos dias 6 e 8/12/86 lidas e aprovadas. 
 
Carlos Cirne fala das folhinhas, já colocadas 80% havendo boa receptividade especialmente 
no Interior e presta informação sobre andamento da obra da se própria da USE, sendo 
analisado novo estudo para utilização do espaço, nesta ocasião é formada Comissão para 
acompanhamento da obra formada por Flávio Pasquineli, Carlos Cirne, Attílio 
Campanini, Waldemar Fabris e Joaquim Soares. 
 
Attílio fala sobre o carnet de mensalidade, é abordado rapidamente o programa de visitas 
aos órgãos e o programa referente a comemoração dos 40 anos da USE. 
 
Flávio Pasquineli propõe a DE que se faça primeiro a reestruturação dos órgãos antes das 
reuniões com as casas espíritas. 
 
Na reunião do dia 5 de janeiro de 1987 será estudado apenas e tão somente o programa 
dos 40 anos da USE. 
 
E para constar eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 29 de dezembro de 1986. 
 
Assinaturas. 






