
1987
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

05, 12, 27 e 29 de Janeiro
02, 06, 07, 09, 16 e 23 de Fevereiro

01, 09, 16, 23 e 30 de Março
13 e 27 de Abril

04, 11, 16 e 25 de Maio
01, 08, 22 e 29 de Junho
06, 13, 20 e 27 de Julho

03, 10, 13, 17, 24 e 31 de Agosto
07, 14, 21 e 28 de Setembro

05, 19 e 26 de Outubro
09, 16, 23 e 30 de Novembro

03, 07, 09, 14 e 21 de Dezembro



Ata de 5 de janeiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Início: 20 horas. 
 
Conforme decisão anterior abordagem apenas do programa de comemoração dos 40 anos 
da USE. 
 
Conforme estudo realizado, fica definido o seguinte programa: 
 
Dia 6 

às 14 horas, recepção 
às 14,30 horas, audiovisual 
às 15,30 horas, reunião em grupo, análise do tema: Unificação; conquistas, 
dificuldades e perspectivas do movimento 
as 17 horas, café 
às 17,30 horas, plenário 
às 19horas, jantar e confraternização 
às 20,30 horas, parte artística 
às 21,30 horas, encerramento 
 

Ficando encarregados Marília de Castro e Carlos Cirne de pesquisar possíveis locais e 
Joaquim Soares sobre alimentação. 
 
Dia 7, no Palácio de Convenções do Anhembi. 

às 9,30 horas, inauguração da Mostra fotográfica 
às 10,30 horas, intervalo café 
às 11 horas, lançamento de edição comemorativa do Livro dos Espíritos e palestra de 
Divaldo Pereira Franco, tema 40 anos de Unificação e 130 anos do lançamento do 
Livro dos Espíritos 
às 12 horas, encerramento 

 
Foi analisada a possibilidade de fornecer lanches às caravanas e pessoas do Interior, 
posteriormente foram marcadas as visitas aos órgãos que necessitará de confirmação dos 
mesmos, e para constar eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 5 de janeiro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 12 de janeiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Prece por Alberto J. Gemelgo. 
 
Leitura da ata anterior. 
 
Continuação do assunto relacionado aos “40 anos USE/130 anos do ‘O Livro dos 
Espíritos’”. Recebido correspondência/resposta da Secretaria do Estado dos Negócios de 
Esportes e Turismo informando a possibilidade de cessão de alojamento com 200 lugares 
para os dias 05 e 06 de junho próximo. Marília de Castro deve cuidar desse assunto e tomar 
as providências necessárias. 
 

a) Revisão do calendário de visitas aos CREs 
21/02/87 - São João da Boa Vista (CRE) 
22/02/87 - Rio Claro 
07/03/87 - Santo André 
14/03/87 - Cachoeira Paulista (Guará) 
15/03/87 - Taubaté 
21/03/87 - Sorocaba, a confirmar 
22/03/87 - CRE São Paulo 
28/03/87 - Franca 
29/03/87 - Ribeirão Preto 
04/04/87 - Araçatuba, a confirmar 
05/04/87 - São José do Rio Preto, a confirmar 
11/04/87 - Santos, a confirmar 
12/04/87 - Campinas 
25/04/87 - Presidente Prudente 
26/04/87 - Assis 
16 e 17/05/87 - Marília e Bauru, a confirmar. 
 

b) Programação a ser desenvolvida nas visitas. DE/Deptos. Os componentes da DE 
deverão trazer sugestões na próxima reunião. Os Departamentos deverão preparar-
se para a reunião do dia 07/02/87 numa prévia para os encontros / visitas 
conforme calendário retro apresentado. 

 
Os demais assuntos deverão ser listados nas próximas reuniões. Eu, Alberto José Gemelgo 
Filho, encerrei a presente ata. 
 
(Ass.) Alberto José Gemelgo Filho. 
 
Conforme decisão anterior abordagem apenas do programa de comemoração dos 40 anos 
da USE. 
 
Conforme estudo realizado, fica definido o seguinte programa: 
 
Dia 6 

às 14 horas, recepção 



às 14,30 horas, audiovisual 
às 15,30 horas, reunião em grupo, análise do tema: Unificação; conquistas, 
dificuldades e perspectivas do movimento 
as 17 horas, café 
às 17,30 horas, plenário 
às 19horas, jantar e confraternização 
às 20,30 horas, parte artística 
às 21,30 horas, encerramento 
 

Ficando encarregados Marília de Castro e Carlos Cirne de pesquisar possíveis locais e 
Joaquim Soares sobre alimentação. 
 
Dia 7, no Palácio de Convenções do Anhembi. 

às 9,30 horas, inauguração da Mostra fotográfica 
às 10,30 horas, intervalo café 
às 11 horas, lançamento de edição comemorativa do Livro dos Espíritos e palestra de 
Divaldo Pereira Franco, tema 40 anos de Unificação e 130 anos do lançamento do 
Livro dos Espíritos 
às 12 horas, encerramento 

 
Foi analisada a possibilidade de fornecer lanches às caravanas e pessoas do Interior, 
posteriormente foram marcadas as visitas aos órgãos que necessitará de confirmação dos 
mesmos, e para constar eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 5 de janeiro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 27 de janeiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da Diretoria Executiva da USE realizada em 27/01/87. 

Presentes 
C. E. Henrique Seara – João Duarte de Castro 
C. E. Henrique – Haroldo de Paula 
C. E. Ismênia de Jesus – Camilo Lourenço 
Grupo E. Cristão de Santos – Ataualpa Caetano de Jesus Filho 
Com. Cristã Esp. “Manjedoura de Belém” – Jessen Cavalcanti 
Diretores  –  Presidente 
1º Vice-Presidente 
2º Vice Presidente 
Secretário Geral 
1º Secretário 
2º Secretário 
3º Secretário 
1º Tesoureiro 
2º Tesoureiro 
Diretor de Patrimônio 
Com prece inicial proferida pelo presidente e mensagem lida pelo mesmo, iniciou-se mais 
uma reunião da Diretoria Executiva da U.S.E. às 20 horas, com a presença de 
representantes de quatro sociedades espíritas da cidade de Santos, que haviam solicitado 
autorização para participarem da reunião, visando apresentarem os problemas surgidos com 
a União Municipal de Santos, principalmente, após a apresentação de anteprojeto para 
reforma estatutária daquele órgão. Passou-se a palavra ao Sr. Haroldo de Paula, ex-
presidente da UMES e porta-voz do grupo. Fez pequeno relato dos primórdios da situação 
atual, quando não quis concorrer à reeleição, por não concordar com o grupo que já vinha 
influindo no direcionamento do órgão. Daquela época até agora, diz ele, mantiveram-se em 
silêncio em relação à situação que vinha ocorrendo, o que fez com que o grupo hoje 
dirigente tivesse todo o controle do órgão, dificultando qualquer proposta apresentada, que 
não esteja de acordo com seu pensamento. Afirmam, ainda, não terem acesso ao jornal 
Espiritismo e Unificação e à Editora Dicesp. Continuando, disse, terem apresentado chapa 
que concorreu às últimas eleições do órgão e, apesar, de ter sido montada às vésperas da 
eleição, perdeu por apenas um voto. Diz, ainda, que após terem apoiado a chapa eleita para 
a Diretoria Executiva da USE, em julho, sua participação junto ao órgão tornou-se mais 
difícil. Relatam, em seguida, sobre a proposta de alteração estatutária do órgão, que fere o 
Estatuto da U.S.E. e disposições estabelecidas pelo CDE. Refere-se à inspeção de adesões 
de novas sociedades espíritas e ao não reconhecimento do Lar Espírita Fraternidade, como 
sociedade unida, apesar da confirmação da Diretoria Executiva da U.S.E. Em seguida no 
mérito do anteprojeto estatutário abordando diversos aspectos que contrariam a orientação 
da USE. Fala, também, do Jornal Espiritismo e Unificação e da Dicesp, que pelo 
anteprojeto estatutário existente saem do controle da UMES. Por fim, informam a forma 
ilegal pela qual o anteprojeto está sendo remetido à Assembleia Geral, tendo em vista que, 
apesar de constar da pauta da reunião de dezembro/86 do Conselho Deliberativo, a 
proposta de convocação da mesma não foi votada. Ato contínuo, o grupo presente passa às 
mãos da Diretoria Executiva diversos documentos: cópia autêntica do Estatuto Social da 
UMES, da DICESP, do Anteprojeto Estatutário em questão, bem como, documento 



subscrito por diversas entidades formalizando as denúncias apresentadas, entre outros. 
Durante a reunião foram feitos diversos apartes pelos diretores da U.S.E., solicitando 
esclarecimentos, bem como, pelos representantes das outras sociedades, postando e 
completando informações fornecidas pelo Sr. Haroldo de Paula. Em vista dos documentos 
apresentados e do que foi relatado, a Diretoria Executiva resolveu convidar a Comissão 
Executiva da UMES para prestar esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, a convite 
do presidente, o Sr. Camilo Lourenço proferiu a prece de encerramento as 22,40 hs. Eu, 
Carlos Teixeira Ramos, Secretário Geral, lavro a presente ata com os demais que 
aprovarem. 
 
São Paulo, 27 de janeiro de 1987. 
 
Assinaturas. 









Ata de 29 de janeiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE realizada em 29/01/87, às 20,30 horas é iniciada a reunião c/ 
leitura e prece por Attílio Campanini, Carlos Teixeira Ramos deverá datilografar e enviar 
aos órgãos a ata do CDE de 14/12/86. Deverá ser providenciado o registro das marcas 
“Unificação” e “Espiritismo e Unificação”, é apresentada amostra do selo da USE 
comemorando os 40 anos de Unificação, é ainda abordado os temas dos encontros os 
órgãos e material de divulgação, Marília de Castro ficou encarregada de preparar novo 
folheto “Conheça a USE” e trazer na próxima reunião, Marília fala s/ problemas da sede 
própria, pois recebeu telefonema de Álvaro Spínola, informando s/ infiltração de água nas 
casas da vizinhança, deverá ser visitada a sede para estudar o problema, a informação que 
Amélio Fabrão Fabro Filho deverá assumir o depto. do Livro, e para constar, eu, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 29/01/87. 
 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 2 de fevereiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE realizada em 2 de fevereiro de 1987, às 20,30 horas, é iniciada com 
leitura por Nedyr e prece por Waldemar Fabris, inicialmente é lida e aprovada as atas dos 
dias 27 de janeiro e 29 de janeiro de 1987, a informação que Amélio Fabrão Fabro Filho 
assumiu o depto. do Livro e que Joel Barbosa de Oliveira, aceitou e deverá assumir o depto. 
de mocidade, sendo o mesmo participante do movimento de jovens da cidade de Franca 
nas próximas reuniões a confirmação da Comissão Diretora do Depto., sendo em sequência 
abordado o assunto do depto. de Mocidade, sobre a sede própria vamos aguardar e parecer 
do engenheiro encarregado da obra para definir posição e terminada da forma que foi 
projetada pelo arquiteto Ciro Perondi, sendo que em virtude de problemas surgidos com 
infiltração de água nas casas da vizinhança, a mesma foi visitada por elementos da DE e 
pelo engenheiro ‘Álvaro Spínola tomando as providências cabíveis. Marília de Castro 
entrega aos presentes o modelo do novo folheto Conheça a USE, para que o mesmo 
providencie a impressão, sendo analisado e definido o programa para o dia 7 de fevereiro 
c/ os deptos, e também para as visitas ficando marcado a continuação da reunião para o 
dia 5 próximo para concluir a programação e lembrado a todos que dia 6, sexta-feira 
próxima, a DE deverá receber a visita da Comissão Executiva da UME de Santos para 
estudar as questões surgidas naquele órgão. Não havendo outro assunto, eu, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 2 de fevereiro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 6 de fevereiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da Diretoria Executiva da USE com a UME de Santos sua Comissão Executiva 
realizada em 6 de fevereiro de 1987. 
 
Presentes: 
Joaquim Nascimento Paschoal, Ademar Arthur Chioro Reis, Evandro Regis, Henrique 
Diegues, Armando Camargo, Carlos Domingues, Eugenio Lara, Maria Vanda Rodrigues 
Garcia e José Rodrigues, pela UME Santos; 
Nedyr Mendes da Rocha, Presidente; Marília de Castro, 2ª Vice-Presidente; Carlos Teixeira 
Ramos, Secretário Geral; Joaquim Soares, 2º Secretário; Attílio Campanini, 1º Tesoureiro; 
Waldemar Fabris, 2º Tesoureiro; Carlos Cirne, Diretor de Patrimônio e Flavio Pereira do 
Valle, diretor do Departamento Jurídico, pela DE. 
 
às 20,45 horas é iniciada a reunião com leitura efetuada por Egídio Régis e a prece feita 
pelo Presidente da USE, que dando por aberta a reunião dá as boas-vindas aos 
companheiros de Santos e explica a razão desta reunião em virtude de correspondência 
recebida de algumas sociedades espíritas de Santos e pede ao Secretário Geral da USE que 
leia o referido documento, em seguida Egídio Régis apresenta os companheiros de Santos, 
é dada a palavra a Egídio Régis para sua manifestação alegando que a USE tomou atitude 
unilateral sem respeito ao órgão deixando lavrado o seu protesto, por esta atitude, 
historiando o que aconteceu, que a UME de Santos foi movimentada por um grupo de 10 
sociedades aproximadamente sendo que as demais embora integrada tinha pequena 
participação, este grupo teve por participação no movimento de unificação sendo 
respeitado o seu trabalho, havia um jornal particular que se chamava Mensageiro da 
Unificação e mais tarde surgiu o jornal Espiritismo e Unificação que pertence a UME de 
Santos, por ocasião da última eleição Santos não pretendia participar do processo eleitoral 
como nunca participou tendo sido alguns companheiros já sido convidados e não 
aceitaram, na eleição da UMES, muitas das sociedades estavam apartadas compareceram e 
formaram uma chapa formada inclusive por elementos estranhos ao movimento, tendo 
sido eleita a chapa atual prevalecendo o bom rumo dos conselheiros, após isto várias 
sociedades pediram a sua inclusão, inclusive sociedades que há algum tempo era de 
Umbanda, detalhando aspectos da eleição evitando casos de casas espíritas que sempre 
estiveram afastadas e compareceram para vota, narrando alguns fatos que se passa e 
passaram em Santos, e em virtude do ocorrido entenderam, os companheiros a necessidade 
de reformar os estatutos, visando principalmente resguardar a UME para que nenhum 
grupo pudesse tomar a UME especialmente aqueles que não tinham um comparecimento 
constante em seguida Egídio lê alguns trechos da proposta de reforma de estatuto da UME, 
destacando não constar mais o tríplice aspecto e a Diasp não mais de órgão da USE sendo 
criada uma sociedade que passaria a editar o jornal Espiritismo e Unificação, entendendo 
que o assunto é de cunho particular restrito ao órgão, lendo também o jornal Gazeta 
Esportiva em um tópico referente ao grupo “Tríplice Aspecto” que consta do jornal, 
explicando que na última reunião do Conselho foi eleita a Comissão Diretora da Dicesp, 
sendo que pode ser indicada chapas na própria reunião, tendo sido indicada uma chapa da 
diretoria e outra indicada por algumas pessoa que não conheciam nem mesmo os cargos 
da Dicesp e após as altereaçoes feitas na hora por aquiescência do Conselho, foi a chapa da 
Diretoria eleita, sendo que o grupo passou a tumultuar a reunião, criando problemas a 



partir de então, entendendo que os companheiros que respondem pela UME tem 
cumprido a sua tarefa, de formal cabal, sendo os companheiros tem comparecido nas 
últimas reuniões apenas para ter condições de votar, citando casos de sociedade que há 
muito tempo estava afastada e agora tem procurado voltar embora sem quitar as 
mensalidades atrasadas, foi explicado aos mesmos a necessidade de acertar a situação para 
depois voltar a fazer parte da UME, explicando detalhe da suspensão da aceitação de nova 
união até a aprovação dos novos estatutos para não criar situação difícil, tecendo outros 
comentários a respeito da situação de Santos, lamentando o fato da DE ter dado guarida a 
carta destas sociedades e esquecendo o órgão que trabalho na região sendo que a unificação 
das casas só pode ser realizada após ouvido o órgão de acordo com o estatuto da USE, o 
presidente da USE, dá explicação sobre a atitude da DE, que apenas procurou saber da 
UME, a situação real da região, citando alguns tópicos do estatuto da USE, que a UME é 
um órgão da USE e deve seguir o estatuto da USE, destacando que foi consultado o depto. 
jurídico a respeito do anteprojeto da UME que após analisa-lo fez algumas considerações e 
lê aos companheiros presentes, e também tópico do estatuto da USE, que conflita com o 
anteprojeto da UME, Egídio dá explicação sobre o estatuto da UME, destacando que o 
mesmo também é advogado e passa a analisar o mesmo, sendo que tanto Egídio como 
Flavio Pereira do Valle tecem comentários a respeito dos itens estatutários, Henrique 
Diegues lembra fatos relacionados com a aprovação do atual estatuto, Marília de Castro, 2ª 
Vice-Presidente, tece também comentários sobre o estatuto da USE, Egídio Régis lê a ata 
de agosto de 1986, atendendo a pedido do presidente, havendo divergências de 
interpretação do estatuto da UME de Santos, o presidente tece considerações a respeito de 
posições do jornal Espiritismo e Unificação que ataca a USE, o presidente pede a Egídio 
Régis analise a questão e aguarda um pouco mais para acalmar a situação e posteriormente 
encaminhamento, havendo consideração de Henrique Diegues, a respeito da intenção do 
movimento da cidade, entendendo que havendo posições erradas a UME irá reconsiderar 
e procurar acerta, destacando que a UMES é conhecida e respeitada na cidade inclusive na 
imprensa leiga e as autoridades, e que muitas sociedades que agora procuram a SUE, 
durante muito tempo estavam afastadas da doutrina, Egídio pergunta com que a DE ficaria 
se com o órgão ou com o grupo de pessoas, o Presidente antes de responder a Egídio 
comenta sobre a palavra de Henrique Diegues, e responde a Egídio dando a seguinte 
explicação, a DE não tomará partido de nenhum lado mas a posição de conciliar, de tentar 
fazer com que não haja desavença, e que se tivesse que tomar partido teria que ser de acordo 
com o estatuto ou seja aos que estão constituídos, procurando divulgar a USE e os 40 anos, 
preparando unir aos órgãos inclusive marcada para o dia 11 de abril em Santos, e tece 
outros comentários inclusive sobre atitude dele presidente por ocasião do último CDE e 
pe que seja respeitado o órgão, Carlos Teixeira Ramos, Secretário Geral, lê cartas enviadas 
e recebidas em relação ao Lar Espírita Fraternidade, Eugenio Lara presidente do CRE de 
Santos pergunta se a DE se preocupa com todos os órgãos ou somente com a UME de 
Santos, o presidente da DE responde que a preocupação é com todos os órgãos tanto que 
irá visitar todos os órgãos, pois a DE e o  presidente é o responsável por qualquer problema 
que surgir nos órgãos, Flavio faz uma sugestão a UME para que se possível aguarde um 
pouco mais, e se possível não modifique na íntegra os artigos e sim apenas nos itens 
necessários, e uma vez que o Estatuto da USE deverão ser modificados a UMES poderia 
aguardar esta reformulação para posterior modificação, Egídio afirma que fará uma reunião 
extraordinária para estudar o assunto, José Rodrigues lamenta a receptividade encontrada, 
uma vez que sendo membro de depto. teve a palavra cassada em uma atitude que não cria 
uma simpatia, Carlos Domingues também lamenta a não possibilidade de falar, retornando 



bastante entristecido pela atitude da DE, Egídio afirma que uma atitude de extrema 
renúncia aceitou a situação da não palavra aos membros da Comissão, Joaquim 
Nascimento Paschoal afirma que se o órgão fosse favorável a chapa a atitude da DE seria 
outra o presidente dá explicação sobre a atitude da DE uma vez que o convite foi feito 
apenas a Comissão Executiva, e não aos deptos., sem outro assunto foi a reunião encerrada 
às 0,00 horas de sábado, e para constar eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 07 de fevereiro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 















Ata de 7 de fevereiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE com os Departamentos da USE. 

 
Iniciada às 15,30 horas com prece proferida pelo sr. Presidente. Explicou, em seguida, da 
importância e da urgência em se iniciar o programa de visitas pelos 17 Conselhos Regionais 
Espíritas, o que concretiza a proposta de trabalho apresentada pela atual Diretoria, durante 
a fase eleitoral. Citou também que se engaja dentro das comemorações dos 40 anos da 
USE. O presidente Nedyr abriu a palavra aos membros da Diretoria. Marília de Castro 
enfatizou a visão de conjunto do movimento e dos Departamentos. O Calendário de visitas: 
CRE Rio Claro - 22/2/87 - 9 horas, na cidade de Araras; CRE Santo André - dia 7/3/87 - 
15 horas; logo mais será divulgada a programação geral. Apresentações dos Departamentos, 
antecedendo-as, Amélio (Depto. Livro) faz considerações sobre a necessidade de se ouvir 
também as regiões e lembra que as exposições dos Departamentos devem ser feitas em 
conjunto. Departamento de Orientação Doutrinária: farão revezamento nas visitas; 
distribuíram um esboço do plano de ação, ou seja, apresentação do Pleno, expor cada item, 
colher subsídios sobre temas como “O que é e o que não é Espiritismo”, levar material para 
uso eventual e fortalecer os Órgãos. Departamento de Evangelização Infantil: explicar como 
surgiu o programa de evangelização e os objetivos e métodos de atuação do Departamento; 
estão sem apostilas e materiais; esclarecer sobre os contatos que mantém com a FEB e as 
Federações Estaduais; citaram a dificuldade nos contatos com o interesse em vista da 
flutuação do pessoal; estão sem material para distribuição; informaram que estão mantendo 
intercambio sobre música com outros Estados; explicaram a diferença de método de 
trabalho e das apostilas da FEB e da USE. Departamento de Artes - foi historiada a criação 
deste Departamento, um dos mais recentes, que culminou com o “Espirarte”; mantém 
reuniões nos 2os domingos do mês no Instituto (USE); ainda não têm representatividade 
em todo o Estado; o próximo “Espirarte” será em Campinas e os Festivais de Teatro, em 
Bauru e de Música em Franca; pretendem ter atuação social; será dado ênfase ao debate no 
“Espirarte”. Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica: comentou-se como 
esclarecem sobre o roteiro para a legalização dos Centros Espíritas e que estimularão a 
criação de Departamento nos Órgãos; foram trocadas ideias sobre isenção de impostos e 
contribuições. Departamento de Educação: ainda não têm uma linha clara; pretendem 
desenvolver trabalho conjunto com outros Departamentos; pretendem fazer trabalho com 
os pais para orientação sobre seu manejo com as crianças; haverá em fevereiro/88 o 1º 
Congresso Internacional de Educação Espírita, em Franca. Departamento de Finanças: 
julgam que devem aproveitar potenciais existentes. Departamento de Serviço Assistencial 
Espírita: contam com 4 manuais redigidos; enfatizam a promoção integral do homem e têm 
por objetivo trabalhar com a família e o pessoal carente; preconizam a integração com os 
Departamentos de Mocidade e de Evangelização Infantil; estão sendo reeditados manuais 
do Departamento; pretendem criar multiplicadores; foi lembrado o trabalho que pode ser 
realizado junto aos presidiários, inclusive, dentro do convênio com a Secretaria de Justiça. 
Departamento do Livro: a filosofia de trabalho é “livro pelo livro”; poderão colaborar com 
órgãos que necessitem de material para divulgação; estão centralizados no trabalho da 
“Feira do Livro Espírita” em praça pública; estão trabalhando com Bancas, contando com 
o apoio da Casa Editora O Clarim, de Matão. O Presidente noticiou sobre o plano de 
editoração da USE, inclusive com obra básica comemorativa dos 40 anos da USE. Nada 



mais havendo, houve apresentação de número musical, prece proferida por Nedyr Mendes 
da Rocha e na condição de 3º secretário, lavramos a presente ata. 
 
São Paulo, 7 de fevereiro de 1987. 
 
Assinaturas. 









Ata de 9 de fevereiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE realizada em 09 de fevereiro de 1987, às 20,40 hs. é iniciada a 
reunião c/ prece p/ senhor presidente, ficando determinado que na próxima reunião serão 
lidas as atas das reuniões anteriores. Marília de Castro informa que dra. Marina Marigo 
Cardoso de Oliveira, da Secretaria de Justiça, pede relação das pessoas que prestam 
assistência religiosa nos presídios conforme convênio assinado entre a USE e aquela 
Secretaria, Gilberto Arelo será convidado para assessorar o Depto. SAE, nesta questão; 
sobre a reunião do dia 6 de fevereiro a impressão que ficou é que foi muito boa. Carlos 
comenta s/ o preço do jornal, pela defasagem existente, fica definido que o preço avulso 
será de Cr$ 5,00, Cr$ 50,00 assinatura anual e Cz$ 4,00 para cotista; sobre a carta da 12ª 
UDE comentando s/ a mostra fotográfica é a mesma considerada que poderá ser 
aproveitada a ideia da mesma, ficou definida que a comemoração dos 40 anos da USE 
deverá ser dias 13 e 14 de junho por impossibilidade de Divaldo estar em São Paulo na 
data anteriormente marcada, é ainda acertado detalhes da visita ao CRE de Rio Claro em 
Araras, no dia 22 próximo; é ainda preparada a agenda para a reunião do CDE do dia 8 de 
março próximo. Sem mais, foi a reunião encerrada, e para constar eu, 2º Secretário, lavrei 
a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de fevereiro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 16 de fevereiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE realizada em 16 de fevereiro de 1987, às 20,40 hs. Após a prece de 
abertura, o senhor Presidente comentou o tamanho das apostilas dos Departamentos a 
serem impressas; e sobre a quantidade de folhetos a serem impressos sobre “O que é a USE” 
(10.000); sobre a quantidade de apostilas. O Diretor de Patrimônio prestou informações 
sobre venda de discos e folhinhas e juntamente com o sr. Attílio, sobre a reforma da sede 
da USE. No decorrer da semana haverá uma reunião com os empreiteiros da obra. Foram 
lidas correspondências de alguns Centros Espíritas de Santos, solicitando informações 
sobre as demais Sociedades da UNIMES (estado de direito e cumprimento de deveres); 
ficou para ser respondido quando houvesse tempo hábil. A funcionária Lívia completou os 
90 dias de contrato experimental e teria direito a reajuste na base do “gatilho salarial”, o 
que poderia ser arredondado por antecipação, assunto que deverá ser definido em reunião 
próxima. A respeito da visita ao CRE de Rio Claro no próximo final de semana, foi 
comentado o material xerocado que delineia os objetivos da viagem, revisando-se os tempos 
para as apresentações. Um dos objetivos será tentar interessar companheiros na formação 
de novos Departamentos. Discutiu-se também algumas ênfases nas apresentações de forma 
a ser uma visita útil e agradável. Em seguida, encerrando a reunião, foi proferida a prece de 
encerramento e na condição de 3º Secretário, redigi a presente ata. 
 
São Paulo, 16 de fevereiro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 23 de fevereiro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da D.E. da U.S.E. juntamente com os departamentos, no dia 23 de fevereiro de 
1987, com início ás 20,15 horas com a leitura da página doutrinária por Moacir Camargo 
e prece pelo senhor Presidente, os objetivos principais da reunião é análise da visita 
realizada ontem dia 22 na cidade Araras ao C.R.E. de Rio Claro, Maria Apparecida Valente 
do SAE inicia com as informações, entendendo que a reunião foi boa, embora o tempo 
dado a trabalhar com os deptos. foi muito curto, e sente que algumas casas estão vacilando 
em uma definição firme do que do que pretende e do que pode fazer, Abel Glaser pede 
informações s/ a convocação para as reuniões, sendo informado que o convite é feito aos 
dirigentes e pessoas interessadas, entendendo que o esquema foi bom, embora a motivação 
foi deficiente, a reunião em grupo foi muito bom, apesar do tempo curto, informações 
prestadas entre as pessoas e do depto. Foi muito positiva, entende Abel da necessidade de 
realizar reuniões gerais para análise dos assuntos, e quando o mesmo for ao CDE já esteja 
bem discutido, analisado de forma geral a possibilidade de realização destas reuniões com 
várias sugestões tentando encontrar a fórmula ideal, Abel entende muito importante a 
possibilidade do pessoal do interior falar. Clodoaldo também entende como muito bom a 
reunião, mas entende que talvez fosse melhor haver reunião geral com todos, para que 
todos possam ouvir mais e se possível falar menos, Flávio Pereira do Valle, comenta também 
a possibilidade de se fazer em plenário a exposição de todos, Moacir Camargo, pelo Depto. 
de Arte, lembra que ouviu algumas pessoas elogiarem a revista, a D.E. de um modo geral, 
tecendo comentário geral sobre a reunião a impressão que ficou para ele, entendendo 
também a necessidade de ser o mais sucinto possível, pois em todas a exposições levaram a 
provocar perguntas, Waldemar lembra que não foi dada a palavra a tesouraria para 
manifestação, cabendo a eles falar sobre os selos, Paulo Toledo Machado informa que 
gostaria de colaborar com o depto. de Finanças, sendo mais trabalhador, tecendo 
comentários s/ as atividades possíveis do depto, no afã de levantar recursos para a 
comemoração dos 40 anos, e se possível sobrar algo para a manutenção da U.S.E., tecendo 
comentários sobre o jornal da fórmula de cobrança e outros itens, explicação de alguns 
membros da D.E. sobre a situação do jornal; inclusive da necessidade de reorganização da 
equipe do mesmo, e necessidade de um estudo global do seu problema, Waldemar lamenta 
sobre o horário, inclusive sobre o problema da viagem, alguns dos locais é desconhecido 
dos diretores, Attílio tece comentários sobre a reunião, etc, fica marcada a reunião da D.E. 
para o dia 2 de março às 15 horas. Sem mais é encerrada a reunião c/ leitura por parte de 
Clodoaldo Lima Leite e para constar eu 2º Secretário lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de fevereiro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 1 de março de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 01 de março de 1987. 
 
Com início às 16 horas, e com prece proferida pelo senhor Presidente. Inicialmente o 
senhor presidente comunicou que o companheiro Carlos Cirne ficará afastado do trabalho 
da DE por 30 (trinta) dias, devido a problemas de saúde, tendo em vista a reunião do CDE 
no final da semana, ficou o 1º tesoureiro, Attílio Campanini, encarregado de falar sobre a 
sede própria. Em seguida analisou-se os itens da ordem do dia do CDE, visando chegar a 
encaminhamento dos assuntos. Foi analisado o assunto “Comemorações dos 40 anos de 
USE e 130 anos de “O Livro dos Espíritos”, destacando-se os pontos a serem abordados; o 
assunto “Regimento Interno do CDE”, o assunto “Assessoria de Imprensa” sugerindo-se 
que em caso de aprovação, possíveis nomes para compô-la seriam: Éder Fávaro, Natalino 
d’Olivro, Helio Rossi e Heloísa Pires, enfim o assunto sobre “Esperanto” foi discutido não 
se chegando a um consenso sobre a posição da DE. Encerrou-se a reunião às 18,30 horas. 
Para constar eu, 2º Secretário, sobre ditado lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 1 de março de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 9 de março de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 09 de março de 1987. 
 
Às 20,30 horas foi iniciada com prece pelo senhor presidente, sendo analisada a reunião 
do CDE do dia 8/03/87, as decisões tomadas tais como a criação do Departamento de 
Esperanto, e a posição da UME de Ribeirão Preto que pede para que na próxima reunião 
seja discutida a extinção deste departamento, posteriormente foi analisado as festividades 
de comemoração dos 40 anos da USE e as providências já tomadas e a serem tomadas. Sem 
mais e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de março de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 16 de março de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 16 de março de 1987. 
 
Às 20,20 horas é iniciada após a prece de abertura pelo senhor presidente, sendo na 
sequência analisado as providências que estão sendo tomadas em relação as festividades de 
comemoração dos 40 anos da USE, locais dos encontros, temas a serem abordados, assim 
como todo o material de propaganda em texto, quantidades, etc., foram também analisados 
os resultados das visitas aos CREs que já foram realizadas sendo consideradas ótimas. Sem 
mais, para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 16 de março de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 23 de março de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 23 de março de 1987. 
 
Às 20,15 horas é iniciada a reunião com a prece pelo seu presidente senhor Nedyr Mendes 
da Rocha, estando presentes a mesma os diretores da Rádio Boa Nova de Guarulhos e da 
Rádio de Sorocaba, atendendo convite da DE, para estudar o que São Pauo, pode 
apresentar junto ao CFN referente a divulgação da doutrina através do Rádio, desde que 
na próxima reunião das Zonais o assunto será discutido. A USE deverá fazer levantamento 
da existência ou não de programas espíritas nas diversas cidades do Estado. Sem mais e para 
constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de março de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 30 de março de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 30 de março de 1987. 
 
Após a prece proferida pelo seu presidente é a reunião iniciada às 20,30 horas, sendo 
analisada as visitas já realizadas e as que ainda faltam, ficando decidido a confecção de atas 
destas visitas, fica definido também as reuniões gerais dos deptos, para os dias 26 de julho 
e 25 de outubro, no dia 13 próximo haverá reunião da DE com os deptos. e dia 2 de abril 
p. haverá reunião com o CRE de São Paulo, para as providências necessárias para os 
Encontros dos dias 13 e 14 de junho próximo, sobre o selo da USE, Marília de Castro e 
Carlos Teixeira Ramos deverão tomar as providências necessárias junto ao Correio. E para 
constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 30 de março de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 13 de abril de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 13 de abril de 1987. 
 
Às 20,40 horas é iniciada a reunião com a prece proferida pelo senhor Nedyr Mendes da 
Rocha, presidente da USE, presente os diretores dos deptos., sendo inicialmente abordado 
as visitas aos CREs, uma vez que um dos objetivos é justamente organizar um programa de 
trabalho para os deptos. ficando marcado para o dia 26 de julho p. último domingo do 
mês, reunião geral dos deptos com início às 9 horas, ficou também definidas datas dos 
Encontros dos seguintes deptos.: Artes, 31 de outubro e 1 e 2 de novembro; Mocidade, 10, 
11 e 12 de outubro; Ev. Infantil, 28 e 29 de novembro; Educação será em outubro, ou 
melhor, Ev. Infantil a confirmar e Serviço Assistencial nos dias 28 e 29 de novembro sendo 
que Finanças não fará o Encontro, durante a reunião surgira outras ideias, inclusive a 
possibilidade de se fazer um encontro com todos os deptos. juntos, abordando os mesmos 
temas. E para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de abril de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 27 de abril de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 27 de abril de 1987. 
 
Às 20,35 horas é iniciada a reunião com a prece pelo seu presidente, sendo que nesta 
reunião discutiu-se somente as festividades comemorativas dos 40 anos da SUE, as diversas 
providências a serem tomadas. E para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 27 de abril de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 4 de maio de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 4 de maio de 1987. 
 
Às 20,30 horas é iniciada com a prece pelo seu presidente, sendo que nesta reunião o tema 
abordado foi o Encontro de Unificação, informações sobre o carimbo do Correio e o 
convite ficando definido o seguinte programa: Dia 13/6 local E. E. P. Grau Buenos Aires, 
à Rua Olavo Egídio, 1008, Santana, às 14 horas, recepção; às 14,30, abertura do Encontro 
pelo presidente da USE, às 14,45, palavra do Presidente da FEB Francisco Thiesen, sobre 
o tema Movimento de Unificação no Brasil, às 15,30 horas, Estudo em grupo; 40 anos de 
USE, conquistas, dificuldades e perspectivas do movimento de unificação; 17,00 horas, 
intervalo para café; 17,30 horas, plenário; 19,00, jantar e confraternização; 20,00 horas, 
show musical com temática espírita; 21,00hs, Encerramento; domingo, dia 14 de junho, às 
9,00horas, Exposição e Feira do Livro Espírita; 9,30 hs, a) Ato solene de lançamento do 
carimbo comemorativo pela EBCT, dos 40 anos da USE; b) Lançamento d’O Livro dos 
Espíritos, em edição comemorativa dos seus 130 anos. E para constar, eu, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 4 de maio de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 11 de maio de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 11 de maio de 1987. 
 
Às 21,20 horas é iniciada a reunião com a prece proferida pelo sr. presidente, estando 
presente os diretores dos deptos. Nedyr lembra sobre a reunião geral da DE junto aos 
deptos. dia 25 de julho e a reunião geral dos deptos. dia 26 de julho com órgãos com início 
às 9 horas até às 12 horas. É necessário que os departamentos que ainda não marcaram o 
encontro geral o façam tão logo seja possível, é trocado considerações gerais sobre os 
trabalhos dos deptos. especialmente s/ Orientação Doutrinária, havendo necessidade de 
unificar o cadastro de endereço de pessoas que possam colaborar, sendo solicitado a 
colaboração de todos os diretores de deptos. para o encontro do dia 13 de junho, é 
lembrado que dia 16 e 17 próximos será realizada a visita a Marília e Bauru, Nedyr fala s/ 
a reunião do Rio Grande do Sul, na 5ª região do CFN onde foi apresentado o que São 
Paulo tem em divulgação de rádio, haverá novo encontro dias 3 e 4 de outubro em São 
Paulo, sobre radiodifusão. Abel fala s/ sua participação na COMELESP onde esteve 
defendendo a posição da USE, inclusive referente a prece e outros assuntos, sendo que 
Marília fala também sobre sua participação nesta confraternização, no debato que foi 
realizado. E para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 11 de maio de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 16 de maio de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 16 de maio de 1987. 
 
Às 20,30 horas é iniciada a reunião com a prece proferida pelo senhor Presidente, logo 
após é tecido comentários gerais sobre o encontro dos dias 13 e 14 de junho, e sobre a 
edição d’O Livro dos Espíritas, especialmente sobre a introdução a ser feita pela DE, sendo 
que o livro deverá ser vendido a Cz$ 100,00 (cem cruzados). E para constar, eu, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 16 de maio de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 25 de maio de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 25 de maio de 1987. 
 
Às 20,30 horas é iniciada a reunião com a prece proferida por Marília de Castro, 2ª Vice-
Presidente, em virtude da ausência do Presidente e 1ª Vice-Presidente, sendo levantados 
reais problemas dos Encontros as dificuldades que poderão surgir, sendo estudadas as faixas 
existentes que serão utilizadas, providenciada outras formas de conseguir hospedagens para 
que não falte alojamento, sobre o carimbo já está tudo resolvido, sendo feito alocações 
gerais sobre os encontros. E para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 25 de maio de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 1 de junho de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 1 de junho de 1987. 
 
Às 20,50 horas é iniciada a reunião com a prece proferida pelo Presidente da USE senhor 
Nedyr Mendes da Rocha, em seguida é analisado o problema do texto do encontro tendo 
ficado definido que Clodoaldo de Lima Leite, Abel Glaser e Nestor João Masotti deverão 
preparar o texto, ficando marcada reunião para o dia 6, sábado, às 10 horas, na sede da 
USE para análise do texto juntamente com os citados companheiros, fica definido que 
na2o será permitido distribuição de nenhum material nos dias do encontro, é destacado 
que o livro só poderá ser vendido depois da cerimônia do Correio, comentado os nomes 
dos possíveis coordenadores e relatores, fica marcada reunião com os coordenadores e 
relatores às 9,30 horas no local do Encontro, discutido aumento do jornal, ficando definido 
que sairá um número agora e posteriormente sairá o comemorativo. Não havendo outro 
assunto foi a reunião encerrada e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 1 de junho de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 8 de junho de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE em 8 de junho de 1987. 
 
Às 20,50 hrs. do dia 8 de junho reuniu-se a DE da USE, iniciando a reunião c/ a prece 
costumeira, a seguir o senhor presidente passa a tratar dos seguintes assuntos especialmente 
s/ o encontro lembrando que já foi marcada reunião com todos os coordenadores e 
relatores às 9,30 horas do sábado para acertos finais, os deptos. deverão levar as informações 
sobre seus trabalhos, passando a palavra aos mesmos, para informar s/ sua área, nesta 
reunião deverão dar as informações aos colaboradores a fim de que nas salas todos tenham 
mais ou menos as mesmas informações, todo o material existente é mostrado e deverá ser 
colocado à disposição de todos, deverá alugar um telefone, vários assuntos foram tratados 
todos referentes ao referido encontro, após a reunião c/ os deptos. a DE continua se 
reunindo para tratar de outros assuntos, todos voltados para o encontro, abordado assunto 
referente a contratação de funcionário, uma vez que a atual funcionária está demissionária. 
Sem outro assunto foi a reunião encerrada, e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 8 de junho de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 22 de junho de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada 22 de junho de 1987, com início às 20,45 horas, 
após a prece proferida pelo presidente Nedyr Mendes da Rocha. Inicialmente foi discutido 
o assunto do jornal Unificação, ficou decidido que o número de julho ficará a cargo do 3º 
Secretário Antonio Cesar Perri de Carvalho, no que tange a seleção de matérias. O jornal 
como um todo deve ser motivo de análise com a maior urgência possível. Em seguida o 
diretor de Patrimônio Carlos Cirne apresenta sugestão com relação a reforma do prédio da 
USE, em Santana. Com auxílio de um desenho, mostrou as vantagens de se construir dois 
andares no fundo do terreno, sendo o andar de baixo destinado a refeitório, conversível 
em sala de reunião. O andar superior ficaria destinado ao auditório para reunião em geral. 
Decidiu-se aprovar a sugestão, destacando-se a priorização para a parte administrativa do 
prédio, visando nossa transferência para aquele local. Haverá a necessidade de um 
rebaixamento do corredor externo e também, da colocação de portas externas mais 
resistentes. O senhor Carlos Cirne ficou encarregado de agilizar essa parte da reforma. 
Ficou marcada uma visita da DE ao prédio em reforma, para o dia 27 próximo, a partir das 
18 horas. Decidiu-se também, que a DE deve verificar todos os assuntos pendentes, para 
que possam ser priorizados. Sendo somente estes assuntos foi a reunião encerrada às 23,30 
horas, com prece proferida pelo Secretário Geral, Carlos Teixeira Ramos, e para constar, 
eu, 2º Secretário, sobre ditado lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 22 de junho de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 29 de junho de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE, realizada no dia 29 de junho de 1987, às 21,30 horas, é 
iniciada a reunião, com prece pelo senhor presidente, ficando decidido que nas próximas 
reuniões será resolvido o problema das atas. O presidente fala sobre o problema de Santos, 
sendo que a DE tem sido pressionada para definição sobre o problema, entregando 
inclusive uma fita magnética gravada na reunião do Conselho da UMES, o material é 
entregue ao Depto. Jurídico para decidir a atitude a ser tomada. Levantado o assunto da 
proposta para a constituinte, Attílio fala s/o Livro dos Espíritos que alguns livreiros pedem 
desconte, a DE decide que primeiro vai esperar a reunião com as Comissões que 
trabalharam no encontro para posterior definição do preço deste que todos participaram 
na definição do preço estabelecido, fica decidido que em todos os números do jornal 
Unificação deva sair a relação das Apostilas da USE e seu respectivo preço, o presidente 
passa o questionário sobre programa espírita de rádio para o Secretário Geral, para 
providências a respeito. Sem outro assunto foi a reunião encerrada, e para constar, eu, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 29 de junho de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 6 de julho de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Diretoria Executiva da USE. 
Reunião realizada em 06/07/1987. 
 
Início às 20,45 horas - Prece por Nedyr M. da Rocha. 
 
1 - Assunto relacionado a Santos - UNIMES, porém, antes Carlos Cirne foi solicitado a 
falar sobre a sede própria. Informou que a mão de obra para acabamento relacionado a 
instalação elétrica e de telefone, incluindo parte de alvenaria importa em torno de Cz$ 
100.000,00. O piso da parte administrativa em “Paviflex” está orçado em Cz$ 63.000,00, 
cobrindo 111 m2, devendo a sala/auditório ser forrada com carpete. 
 
2 - Com relação a Santos, Flavio Pereira do Valle apresentou parecer do Departamento de 
Assessoria Jurídica sugerindo que o assunto seja levado ao CDE. Ficou deliberado que o 
assunto será levado ao CDE de forma genérica visando normatizar e resolver todo e 
qualquer problema de divergências gerado nos órgãos. 
 
3 - Caso Anália Franco - Marília de Castro já está tomando providências a respeito e 
promovendo os contatos necessários. 
 
4 - Dia 09/07/87 quinta-feira está confirmado a reunião das Comissões que trabalharam 
no Encontro Comemorativo dos 40 anos da USE. 
 
5 - Reiterado a reunião que deve ocorrer no dia 26/07/87 com os departamentos. 
 
6 - Deverá ser expedida uma carta de agradecimento aos hospedeiros do Encontro 
Comemorativo dos 40 anos da USE. 
 
Eu, Alberto José Gemelgo Filho, 1º Secretário, lavrei a presenta ata. 
 
São Paulo, 06 de julho de 1987. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 13 de julho de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Diretoria Executiva da U.S.E. e Departamentos. 

Reunião realizada em 13 de julho de 1987. 
 

Início às 20,45 horas – Prece por: Nedyr M. Rocha. 
Carlos: Os questionários relativos aos Departamentos já estão sendo enviados. Primeiro foi 
mandado ao Departamento de Serviço Assistencial Espírita, sendo que o retorno foi bem 
pequeno. Foi sugerido o envio dos questionários em um só bloco para facilitar as Casas 
Espíritas as respostas. Deliberou-se que os questionários serão enviados de forma 
englobada, competindo a Secretaria prepará-los de acordo com as perguntas formuladas 
pelos Departamentos. Departamento do Livro: - Têm três livros para serem editados, que 
estão sendo analisados pelo Departamento de Orientação Doutrinária. Departamento de 
Orientação Doutrinária: - quanto ao livro, tem a dizer que está sendo analisado pela equipe 
com algumas apreciações já feitas, podendo surgir algumas observações a respeito, não 
havendo um prazo previsto para o término do trabalho. Isto tudo relativo a um só livro de 
Hermínio de Miranda. Departamento do livro visitou a 5ª UDE em abril e pretendem 
promover uma feira do livro. Departamento de Orientação em reunião a 04 do corrente 
deliberou que os “Encontros” seriam deixados para um segundo plano. Primeiramente 
trabalharão no sentido de que os Órgãos reativem esse Departamento. Para a apresentação 
na Reunião Geral do dia 26/07/87 foi preparado um roteiro, enviado a Secretaria da 
U.S.E. e esta já enviou aos órgãos. Todo o trabalho será voltado para longo tempo e não 
restrito ao mandato da presente Diretoria, porém com atividades com início imediato, 
estabelecendo-se prioridade para os órgãos menos atuantes. Aproveitou-se para determinar 
que as reuniões Gerais dos Departamentos serão realizadas trimestralmente sempre no 
último domingo do mês sendo o do dia 26/07/87 o ponto de partida. O D.O.D. está 
entregando a D.E. ofício dirigido e relativo ao estudo sistematizado sobre a mediunidade 
destinado à 5º Região do Conselho Federativo Nacional; Serviço Assistencial Espírita: - 
Trabalho nos Presídios – Estiveram presentes numa apresentação de teatro na Casa de 
Detenção. Deverão tomar conhecimento do Convênio com os presídios e estão estudando 
o assunto. O Manual de Grupos de Mães e Pais está terminado, faltando apenas alguma 
ampliação, ou seja, alguns adendos. Reunião do dia 26/07 levantamento será feito quanto 
as expectativas dos órgãos e das regiões, e levantamento será feito do porquê da não resposta 
dos questionários. Foi solicitado a Bauru para sediar o Encontro do Serviço Assistencial, e 
ainda não foi confirmado. A região do ABC solicitou um encontro com esse departamento. 
O Depto. vai verificar sobre a existência de bibliotecas nos presídios e se existem livros 
espíritas nessas bibliotecas. Departamento de Educação Espírita: - O propósito é agregar 
pessoas conscientizá-las sobre o trabalho e preparar um tema central para o Departamento 
que deverá versar sobre a Família. Departamento do Livro, deverá participar da reunião 
geral e preparar material a respeito. Os Departamentos fizeram uma rápida apreciação sobre 
o Encontro 40 anos da U.S.E. e encerrou-se a reunião com os Departamentos com uma 
prece por Maria Aparecida Valente do Departamento de Serviço Assistencial Espírita. 
Tesouraria: Deve ser feito um adiantamento por volta de Cz$ 40.000,00 para obras da sede 
própria e Atílio fez uma breve prestação de contas do movimento financeiro. São Paulo, 13 
de julho de 1987. Eu, Alberto José Gemelgo Filho na qualidade de Primeiro Secretário 
lavrei a presente ata. 
 
Assinaturas. 









Ata de 20 de julho de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Diretoria da DE da USE realizada no dia 20/07/87 - Presentes à reunião Éder Fávaro, 
Osmar Mazzilli, Jether Jacomini Filho, da Rádio Boa Nova de Guarulhos e Moacyr 
Camargo do Depto. de Arte, às 20,30 hs é iniciada a reunião c/ prece p/ presidente, que 
relata o que se passou na reunião da Zonal do Conselho Federativo Nacional, referente ao 
item de divulgação espírita pelo Rádio, ficando marcado que S. Paulo, irá sediar o encontro 
a ser realizado nos dias 3 e 4 de outubro, apresentando o programa do referido encontro, 
que deverá ser patrocinado pela USE. O programa constará de: Abordagem doutrinária, 
recursos técnicos, permuta de programa, levantamento de informações das condições de 
cada estado da região, Éder comenta sobre possíveis detalhes deste encontro, após algumas 
ideias, Jether apresenta um esboço de programa, deverão estar presentes 6 (seis) elementos 
de cada estado, da USE deverão ser convidados somente elementos que estão trabalhando 
com Rádio, ficando mais ou menos definido o que se irá realizar, cabendo a equipe da 
Rádio Boa Nova, organizá-lo, a referida equipe deverá selecionar e organizar a amostragem 
do que se faz em S. Paulo, a Secretaria da USE deverá enviar circular-carta aos órgãos 
pedindo fita e material do que se faz, este material deverá ser enviado a secretaria da USE 
até o dia 15 de setembro para a Rádio Boa Nova providenciá-la. Às 23,30 hs. a reunião foi 
encerrada, e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
S. Paulo, 20 de julho de 1987. 
 







Ata de 27 de julho de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Diretoria Executiva da USE 
Reunião realizada em 27 de julho de 1987 
 
Início às 21,10 horas - Prece por Nedyr M. da Rocha. 
 
Dia 18/10/87 será realizada a reunião geral dos departamentos e nos dias 24 e 25/10/87 
será realizada visita a Botucatu, da DE da USE, com reunião com o CRE, devendo haver 
uma palestra sobre “AIDS” por Cesar Perry. A DE recebeu convite da UNIME de Ribeirão 
Preto para a participação da Semana Bezerra de Menezes nos dias 28, 29 e 30/08/87, sendo 
que no dia 30 haverá uma reunião da DE e dos Deptos. - Apresentação da USE: A DE da 
USE foi solicitada para resolver impasse criado na Praia Grande. A solicitação fio atendida 
prontamente com a participação da DE em reunião com a UNIME de São Vicente, 
realizada em 25/07/87 na Praia Grande. As dúvidas existentes foram esclarecidas e o 
impasse resolvido. 
 





Ata de 3 de agosto de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em 03/08/87. Início às 20,45 horas, com prece 
proferida pelo senhor presidente, inicialmente é levantado o assunto referente a doação de 
terreno do antigo projeto do Parque Universitário Espírita, que seria doado ao Lar da 
Família Universal e posteriormente da USE, conforme primeiros entendimentos mantidos 
entre a diretoria do Lar da Família Universal e a antiga diretoria da USE, Moacyr Camargo, 
do Departamento de Arte, acertou detalhes para a sua promoção que deverá ser no dia 3 
de outubro próximo em prol da USE, ficando o mesmo de fazer levantamento de teatro 
disponível, é definido também a questão dos colaboradores da USE, sendo aprovado o 
texto da carta que será enviada juntamente com os carnets, a algumas pessoas que poderiam 
vir a colaborar, sobre as propostas da constituinte deverá ligar a proposta da USE a outra 
proposta, em virtude de não se alcançar o número suficiente, sem outro assunto foi a 
reunião encerrada e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presenta data. 
 
São Paulo, 03 de agosto de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 10 de agosto de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da D.E. da USE realizada em 10/08/87. Com inicio às 20,30 horas, juntamente 
com os deptos é analisada inicialmente a reunião qual realizada dia 26 de julho, Nedyr comenta 
sobre as visitas recém feitas no interior, em Limeira dia 22/08 e em Ribeirão Preto dia 28-29-30/08, 
todas serão em consequência das visitas que já foram feitas e dos encontros da USE. Apparecida 
tece comentários sobre o resultado da reunião geral, entendendo que a maioria dos dirigentes não 
estão conscientizados do trabalho de Assistência; é ainda tecido comentários sobre o programa 3ª 
Visão que não é espirita e sim espiritualismo e mediunismo. Abel comenta que o DOD está 
trabalhando no estado na necessidade de dar estrutura especialmente aos CREs, que acabaram se 
desvinculando dos órgãos, aguardando o material de Sorocaba para enviar aos órgãos, mas a 
manifestação deverá ser dos CREs, deverá enviar aos órgãos o material s/ atendimento fraterno, 
material do Jornal de Campinas, de Rio Claro, do CRE S. Paulo e algum outro que surgir, deverá 
ser dado um prazo de 90 dias para manifestação dos órgãos, Carlos lembra que alguns deptos ainda 
não passaram a secretaria os questionários, e apresenta o calendário de atividades da D.E para o 
fim do ano. Fica marcada reunião da D.E com as comissões executivas dos CREs para o dia 12 de 
dezembro na véspera da reunião do C.D.E., lembra ainda o secretário geral das correspondências 
que aguardam uma oportunidade para receberem uma solução da D.E, marcada reunião da D.E 
para o dia 13 próximo às 20 horas, discutido ainda sobre a pauta da reunião do C.D.E de 13 de 
setembro próximo, Nada mais havendo, para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo 10 de  agosto de 1987. 
 
Assinaturas. 







Ata de 13 de agosto de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da D.E da USE, realizada em 13 de agosto de 1987, iniciada às 20,30 horas, 
sob a direção da 2ª Vice Presidente, Marília de Castro, após a leitura e correção pelos 
presentes foi aprovado o texto final da ata da reunião do C.D.E. de 14/06/87. Em seguida 
discutiu-se a edição de julho/agosto do jornal “Unificação”, que já está com o material 
selecionado pelo 3º Secretário. Ficou decidido que deve ser publicado imediatamente, 
ficando a cargo do Secretário Geral a redação da súmula da reunião do C.D.E. de março 
de 87, não publicada na edição passada do jornal por ser uma edição comemorativa, e 
também, da súmula da reunião de junho/87. Em seguida reviu-se a situação da marca USE, 
já requerida anteriormente ao INPI. O 2º Tesoureiro Waldemar Fabris ficou de verificar a 
situação do processo, sabendo-se de antemão que o deferimento sempre demora a ser 
obtido. Ficou ainda de providenciar o requerimento de registro de marca de nosso jornal: 
Unificação Na sequência checou-se a situação do envio de carnês de cooperados, já 
aprovados anteriormente. O 2º Tesoureiro informou ter recebido hoje o material 
providenciado pela secretaria totalizando cerca de 220 etiquetas de endereçamento já 
prontas para envio. Estas etiquetas foram datilografadas utilizando o critério definido pelo 
Secretário Geral e 1º Tesoureiro ou seja, Diretores da USE ( DE e Departamentos) e 
membros do CDE. Waldemar apresentou um carnê com carimbo orientativo, ficando de 
enviar este primeiro lote até a próxima 2ª feira. Um segundo lote será providenciado por 
ele, utilizando-se os nomes de ex-diretores e antigos colaboradores. Em seguida abordou-se 
o item referente ao encontro sobre “Divulgação da Doutrina Espírita através do Rádio”, 
tendo o Secretário Geral, Carlos Teixeira Ramos, informado ter recebido ligação telefônica 
do Sr. Éder Fávaro, que solicitou informações sobre as providências já adotadas pela D.E e 
sugerindo o envio de “release” aos jornais espíritas. A nível de órgão a divulgação será feita 
através de carta, cujo texto já providenciado pelo Secretário Geral encontra-se em poder do 
Presidente. Deliberou-se entrar em contato com o mesmo e solicitar-lhe trazer carta já 
duplicada para reunião de 2ª feira, sendo o seu envio feito juntamente com a convocação 
do C.D.E., previsto para 4º feira, no mais tardar. Marília de Castro encarregou-se de 
providenciar o “release” para os jornais. Com relação a divulgação do evento realizado em 
13 e 14 de junho, em comemoração dos 40 anos da USE e 130 anos de O Livro dos 
Espíritos, deliberou-se solicitar ao 3º secretário um “release” sobre o acontecimento para 
divulgação na imprensa espírita. Com relação aos Encontros a serem promovidos pelos 
Deptos da D.E., a Secretaria Geral deverá solicitar aos respectivos diretores dois “releases” 
para publicação. Ainda com relação aos Departamentos, o Secretário Geral lembrou que 
os Deptos de Evangelização Infantil, Orientação Administrativa Jurídica e Educação 
Espírita ainda não apresentaram seus questionários a serem encaminhados aos órgãos ou 
sociedades unidas. Deliberou-se cobrar os diretores destes Deptos e caso, em curto prazo os 
questionários não possam ser providenciados a D.E poderá preparar as perguntas que 
considerar necessárias Estes questionários deverão ser apresentados na próxima reunião do 
C.D.E, pelo menos aqueles dirigidos aos órgãos. Com relação a exposição fotográfica, 
deliberou-se na próxima reunião estudar as providências para viabilizar-se o encontro. 
Visando divulgar a USE a nível de dirigentes e de casas espiritas, a 2ª Vice-Presidente Maria 
de Castro sugeriu a confecção de folheto, que se poderia chamar “Fale com a USE” 
demonstrando os serviços disponíveis na USE. Sugeriu, também a confecção de uma pasta 
para arquivo de documentos a ser oferecida à casa espírita, Carlos T. Ramos sugeriu a 
confecção de um cartaz, indicativo da situação da casa como sociedade unida à USE. As 



ideias foram aprovadas, devendo-se procurar a obtenção de patrocínio para estes materiais 
promocionais, possivelmente junto a bancos. Em temos de prestação de serviços da USE a 
2ª Vice-Presidente sugeriu que a D.E. deve procurar manter contato com os órgãos 
governamentais requerendo materiais de interesse das sociedades espíritas. Desta forma 
materiais utilizados pela Evangelização Infantil da casa espírita, poderia ser repassado pela 
USE após a sua obtenção junto a um órgão público. Carlos T. Ramos, concordando com 
a ideia, lembra que esses gestos devem ser sempre com a participação dos departamentos 
eventualmente escolhidos. A ideia foi aprovada. Em seguida foi dada a palavra ao 1º 
Tesoureiro, Attílio Campanini que apresentou a nossa situação financeira, demonstrando 
que os compromissos assumidos e despesas gerais praticamente zeram nosso caixa. 
Aproveita para fazer uma retrospectiva da situação da reforma de nossa sede própria. Após 
longa paralisação, que até então estava sendo feito as expensas da empresa de propriedade 
do confrade Ciro Pirondi, a reforma do prédio da Rua Gabriel Pizza, 433, foi reiniciada 
sob a responsabilidade técnica do confrade Ciro Pirondi e contando com os recursos da 
USE, e com a cooperação financeira do confrade Carlos Cirne e amigos. Do reinício para 
cá são os seguintes serviços executadas e por terminar: substituição das telhas Brasilit por 
telhas francesas com aproveitamento do madeiramento antigo; serviço de encanamento 
interno, águas pluviais e colocação de rufo lateral. Rebaixamento do corredor em toda sua 
extensão para impedir a invasão de águas de chuva para dentro do prédio. Levantamento 
de novas paredes do salão de reunião. Término da cozinha e banheiros com colocação de 
azulejos, pisos e sanitários. Serviço de pintura interna e externa. Instalação de ponto para 
telefone e alteração na instalação elétrica que existia. Aquisição mediante doação pelo 
confrade Carlos Cirne e amigos de nova estrutura metálica e respectivas telhas para o salão 
de reuniões. Do mesmo, recebemos armários de madeira já instalados na cozinha e outros 
materiais. Do C. E. Amaro Rodrigues da Silva um fogão semi-industrial de 6 bocas. 
Também sob as expensas de Carlos Cirne está sendo colocado o piso nas salas e corredores 
internos (Paviflex). O Confrade José Izuíno da Silva executou, graciosamente a troca de 
telhas. O Confrade José do Prado Jr. está executando a revisão de todas as portas e janelas 
de madeira, além de estar diariamente na obra graciosamente. A diretoria esteve presente 
por diversas vezes na sede, autorizando as reformas verificadas. Para que não haja 
interrupção nos serviços de reforma e nos serviços administrativos uma das fontes de 
recursos que já está em andamento é um show artístico, com o cantor Moacir Camargo, e 
que possivelmente será realizado no Teatro Elis Regina. A Secretaria deverá expedir carta à 
administração do Teatro requerendo a isenção da taxa a ser cobrada. O Show está marcado 
para o dia 03/10/87. Às 23,40 horas nada mais havendo a tratar e com prece proferida por 
Marilia de Castro, que também fez a prece inicial, a reunião foi encerrada. E para constar 
eu 2º Secretário (lavrei) sob ditado, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 13 de agosto de 1987. 
 
Assinaturas. 













Ata de 17 de agosto de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da Diretoria Executiva da USE, realizada em 17 de agosto de 1987, com 
prece inicial de Nedyr Mendes da Rocha, às 20,30 horas, iniciou-se mais uma reunião da 
D.E. Inicialmente Marília de Castro apresentou esboço do folheto de Divulgação da USE, 
bem como, comentou sobre a possibilidade de patrocínio de um banco. O slogan da 
campanha: “Fale com a USE” foi aprovado, devendo ser feitas quatro remessas nos meses 
de Set/Out/Nov/Dez. Em cada remessa deverão ser expedidos cerca de 3.000 folhetos 
acompanhados de uma carta. Marília de Castro e Attílio Campanini deverão se entrevistar 
com o gerente do Banco Itaú para viabilizar o patrocínio. Em seguida, sugeriu-se uma 
campanha para divulgação das Obras Básicas, incentivando-se a campanha “Comece pelo 
Começo”, com folheto que atinjam o grande público. Sugeriu-se a possibilidade de contatar 
a FEB para obter-se descontos nas Obras Básicas. A ideia da campanha foi aprovada, 
ficando dependendo apenas dos recursos financeiros. Em seguida o Secretário Geral, 
Carlos T. Ramos, passou à Presidência as súmulas das atas das reuniões do C.D.E para 
publicação no jornal “Unificação”, conforme definido na reunião anterior. O material do 
Encontro sobre radiodifusão ficou pronto e será enviado pela Secretaria a todos os órgãos 
da USE, sendo que a remessa para as federativas será providenciado pela Assessoria da 
Comissão da 5º Região do C.F.N. Com relação à Assessoria de Imprensa para assuntos 
doutrinários, foi reforçado o convite ao confrade Natalino d´Olivo que ficou de dar uma 
resposta posteriormente. O show em benefício da USE, oferecido pelo Cantor Moacir 
Camargo, fica suspenso temporariamente, devido a sondagem junto aos órgãos do CRE-
São Paulo, mostrar que a distribuição dos convites se tornaria inviável, no volume 
necessário. Marília de Castro ficou de entrar em contato com o cantor, para verificar a 
possibilidade de alocação dos convites no meio artístico. Carlos T. Ramos propôs que as 
próximas reuniões do C.D.E. fossem gravadas, sendo a proposta aprovada. Com relação ao 
assunto da UME de Santos, Nedyr Mendes da Rocha ficou de entrar em contato com o 
presidente daquele órgão, no sentido de obter maiores detalhes, e ao mesmo tempo 
viabilizar uma solução favorável a todos. Nada mais havendo foi a reunião encerrada às 
23,30 horas com prece proferida por Marília de Castro. E para constar, eu, 2º Secretário, 
sob ditado, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 17 de agosto de 1987. 
 
Assinaturas. 







Ata de 24 de agosto de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 24/08/87 às 21,00 horas é iniciada a reunião 
com a prece proferida pelo senhor presidente, que passou a palavra ao 2º Tesoureiro, 
Waldemar Fabris que dá informação sobre a nova sede que possivelmente dentro de 15 
dias poderíamos mudar, ficando o mesmo de fornecer ao 2º Secretário as divisões da salas 
e demais dependências para que o 2º Secretário possa trazer na próxima reunião um 
“layout” da nova sede, estuda-se também a possibilidade de lançar a campanha para 
arrecadar fundos para adquirir cadeiras, devendo ser solicitadas a todos os Órgãos, Carlos 
T. Ramos, Secretário Geral deverá representar a D.E. nas festividades de aniversário da 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, devendo também enviar uma carta em nome da D.E. e 
convidar alguns diretores de deptos. Para acompanhá-lo, e deverá também estar em São 
Roque no dia 30 quando será homenageado Kardec com um nome de uma rua, Nedyr 
Mendes da Rocha fala da visita, que juntamente com Waldemar Fabris fizeram em Santos, 
conversando com o Presidente daquela UME, confrade Henrique Diegues, e tudo indica 
que haverá uma solução satisfatória. Carlos T. Ramos fala sobre correspondência pendente, 
tais como Mês Espírita de Cruzeiro de 5 a 26 de Setembro, estudará a possibilidade de 
alguém se fazer presente, deverá ser enviada carta às sociedades que enviaram fotos 
justificando a não realização da mostra fotográfica e também que ainda não enviaram 
pedindo que as mesmas o façam até dezembro, na ocasião foi lida e aprovada a ata da 
reunião da D.E. do dia 24 de agosto. Nedyr Mendes da Rocha, informa que esteve em 
Limeira dia 22 último falando sobre a USE, e pede que as atas da D.E. sejam mais 
detalhadas, e nesta ocasião solicitado que as reuniões comecem às 20:00 horas, e que as 
informações devem ser passadas durante a reunião para que as mesmas possam constar nas 
atas, deverá ser pedido ao Sr. Diretor de Patrimônio Carlos Cirne maiores detalhes das 
obras. Nada mais havendo foi a reunião encerrada as 23,15 horas, e para constar eu 2º 
Secretário lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de agosto de 1987. 
 
Assinaturas. 







Ata de 31 de agosto de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE de 31 08 1987 

Reunião da D.E. da USE, realizada em 31 de agosto de 1987. Iniciada às 20,35 horas com 
prece proferida por Nedyr Mendes da Rocha. Iniciando a reunião, o Secretário Geral 
apresentou sugestão para ficha de inscrição para o Encontro Regional sobre Difusão do 
Espiritismo pelo Rádio, para a qual foram sugeridas modificações. O mesmo ficou de 
refazer a ficha e voltar a duplicá-la, para remessa imediata aos órgãos. Em seguida, o 2º 
Secretário apresentou esquema-sugestão da disposição dos móveis em nossa nova sede 
administrativa. Após troca de ideias decidiu-se manter a sua sugestão, deixando no entanto, 
as portas internas desobstruídas, para uso comum da D.E. e do CRE-S.Paulo. Ficarão 
obstruídas para o CRE as portas das salas localizadas nas extremidades do prédio, a do 
fundo destinada à D.E. e a mais próxima da rua destinada à Secretaria e recepção. Verificou-
se, ainda, que sobrarão os seguintes móveis que não caberão no novo prédio: 2 mesas (2m 
e 1m), 1 escrivaninha (0,85x1,70m) 1 arquivo de aço(0,56x0,72m) mesa circular. Ficou 
deliberado ainda, que o telefone poderá ser de uso comum da D.E. e do C.R.E., devendo-
se manter contato com a Comissão Executiva para acerto de detalhes de uso do prédio, 
inclusive das despesas. Ainda com relação ao uso do telefone o nosso deverá ter uma 
extensão na sala de reuniões do CRE. Os preparativos da mudança e sua concretização 
ficarão sob a coordenação de Waldemar Fabris, Carlos Teixeira Ramos e Joaquim Soares. 
Em seguida usou da palavra o senhor Carlos Cirne, Diretor de Patrimônio, que solicitou 
da Tesouraria a liberação de cheques num total de Cz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados). 
Informou ainda que, a reforma está correndo normalmente sendo que o prédio ficará bem 
iluminado, ao contrário do que se pensou incialmente. Discutiu-se, também a forma de 
fazer o revestimento da parede do salão de reuniões. Nedyr Mendes Rocha sugeriu que 
fosse feito um revestimento parcial de carpete nas paredes. Não se chegou a uma conclusão, 
mas deverá ser verificado o custo da opção sugerida por Marília de Castro , 2ª Vice-
Presidente, de se fazer uma inauguração oficial da parte administrativa da sede no dia da 
reunião do C.D.E. visando estimular todos os companheiros a colaborar com as iniciativas 
financeiras que serão adotadas. Decidiu-se pela aceitação da ideia. A inauguração deverá 
ser realizada às 12 horas do dia 13/09, mesmo que haja necessidade de suspensão da 
reunião do CDE para esse fim. Como esquema da cerimônia definiu-se que o coordenador 
da reunião Clodoaldo de Lima Leite, fale inicialmente passando a chave ao Presidente da 
USE, que por sua vez passa o Diretor de Patrimônio, cortando a fita simbólica de 
inauguração. Após a visita de todas as dependências da parte administrativa, o presidente 
da USE deverá fazer um discurso, que poderá ser no salão de reuniões em reforma. Sugeriu-
se convidar os senhores Antonio Schiliró, Nestor João Masotti, Ciro Pirondi, e Zeno 
Pirondi. Será reforçado o convite aos órgãos, para que não deixem de participar através de 
seus representantes junto ao CDE. Decidiu-se imprimir um convite a ser enviado aos 
órgãos, tendo a maioria dos diretores se cotizado para este fim. Carlos Cirne disse que essa 
segunda fase da reforma, executada pela USE, utilizou recursos próprios e de doações num 
total aproximado de um milhão de cruzados. Com relação aos convites aos órgãos serão 
providenciadas pela Presidência, também, expedidos. O Secretário Geral ficou de remeter 
para Campinas , um jogo de etiquetas para endereçamento . Em seguida o 1º Tesoureiro, 
Sr. Attílio Campanini, informou que a campanha de vendas de “O Livro dos Espíritos” já 
está em andamento há mais de trinta dias, sendo o momento de se pensar em concessão 
de descontos para distribuidoras e livrarias. Após discussão do assunto decidiu-se conceder 



até 30% de desconto. Essa promoção deverá ser iniciada a partir da reunião do CDE. No 
assunto seguinte, Marília de Castro informou que conforme ficou combinado 
anteriormente, expediu os “releases” sobre o Encontro Regional de Radiofusão do 
Espiritismo através do Rádio, para toda a imprensa espírita nacional. Em seguida Nedyr 
Mendes da Rocha, narrou a visita que fez à UNIME de Ribeirão Preto em 28, 29 e 30 de 
agosto passado, juntamente com Waldemar Fabris e Joaquim Soares, estes no sábado e 
domingo. A atividade do órgão era em homenagem à Bezerra de Menezes e realizou-se na 
cidade de Jardinópolis e Ribeirão Preto. Além da reunião com dirigentes daquela região os 
diretores concederam entrevista ao programa “Verdade e Luz”, levado ao ar pela Rádio 
Tropical de Ribeirão Preto. Esteve presente às comemorações o Sr. Dr. Jaime Monteiro de 
Barros, que foi presidente da UNIME Ribeirão Preto, no passado e um dos fundadores da 
USE, tendo recebido das mãos do presidente da USE um exemplar de “O Livro dos 
Espíritos” edição comemorativa. Ainda no capítulo representações, Carlos Teixeira Ramos, 
informou que representou a USE na Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, e na UNIME de 
São Roque. Na primeira comemorava-se os 71 anos daquela instituição e na segunda os 40 
anos de sua fundação. Ainda com relação à UNIME DE São Roque narrou que na parte 
da manhã esteve presente à solenidade de atribuição do nome Allan Kardec a uma rua 
daquela cidade. Naquela oportunidade o Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal, a 
Câmara Municipal, a D.E. da USE e o CRE de Sorocaba foram presenteados com 
exemplares da edição comemorativa de “O Livro dos Espíritos”. À tarde, Carlos T. Ramos 
participou de atividade comemorativa de 40 anos da UNIME, oportunidade em que usou 
da palavra. Marília de Castro, também nas mesmas datas, esteve presente na cidade de 
Caxias do Sul- RS, participando como expositora do IV Encontro da Mulher Espírita da 
Serra”. O tema desenvolvido foi “Mulher – Igualdade e Liberdade” sendo o Encontro 
promovido pela UME daquela cidade. Marília de Castro informou que nosso Depto. de 
Orientação de  Orientação Adm. e Jurídica está preparando um encontro, a ser realizado 
em maio/88, de  advogados, promotores, juízes, delegados  de policia, etc. Para finalizar o 
Attílio Campanini informou que o Dr. Flávio Pereira do Valle deverá verificar o tempo 
necessário à transferência do telefone para nossa nova sede administrativa. Nada mais 
havendo a tratar a reunião foi encerrada às 23,30 hs. com prece proferida por Marília de 
Castro. E para constar, eu, 2º Secretário, lavrei sob ditado a presente ata. 
 
São Paulo, 31 de agosto de 1987. 
 
Assinaturas. 













Ata de 7 de setembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da D.E. da U.S.E. realizada no dia 07/09/1987. Às 11,15 horas e iniciada a 
reunião com prece proferida por Marília de Castro, 2ª Vice-presidente, em virtude da 
ausência do presidente Nedyr Mendes da Rocha que justificou, o Secretário Geral Carlos 
T. Ramos informar s/ remessa de telegrama a TV Manchete que apresentou programa sobre 
cura mediúnica,  mas abordando somente como Umbanda, o telegrama chama a atenção 
do diretor do programa sobre o termo espírita, usado indevidamente, Carlos deverá falar 
no C.D.E. sobre o mesmo. Marília colocou em discussão a próxima reunião do C.D.E. e o 
que se deverá falar. No item Tesouraria, Waldemar Fabris, 2º tesoureiro, deverá apresentar 
o balancete do trimestre, Attílio Campanini, 1º Tesoureiro, falará sobre a sede própria, o 
que se fez, sobre as doações que recebemos, deverá ser conversado com a C. E. do C.R.E. 
S. Paulo, no dia do C.D.E. para ver o que o CRE poderá fazer para ajudar a nova sede, 
deverá ser falado no CDE para que os órgãos façam algumas promoções a fim de angariar 
fundos. Waldemar fala sobre a situação da UME de Santos, que as casas espíritas que 
apresentaram o problema, entendem que deve ir ao CDE, Henrique Diegues entende que 
possa ser resolvido fora do CDE, mas o assunto deverá mesmo ir para o CDE, definir a 
situação de uma forma  pacífica, mas as partes não se entenderam. Carlos T. Ramos falou 
sobre a situação do Dep. de Evangelização Infantil que deverá realizar os encontros dias 25 
e 26 próximos e até agora só tem cinco inscrições, Carolina deverá dar um jeito de entrar 
em contato com os órgãos para agilizar as inscrições, deverá ser sugerido aos deptos. que 
procurem uma promoção conjunta a fim de arrecadar fundos. Sobre a reunião da Comissão 
coordenadora do VII Congresso ficou definido nesta reunião que a Comissão voltará a se 
reunir para definir o texto final e (para) passar a D.E. para impressão. Sobre a constituinte 
a Comissão vai explicar o que aconteceu, da impossibilidade de se conseguir 30.000 
assinaturas, talvez devido o próprio tempo que foi curto, e a coincidência de outros de 
outros elementos terem feito também referente a mediunidade, muitos pensaram que era 
da USE. Sobre a proposta da 15ª UDE, trocado ideias sobre qual deve ser a posição da D.E. 
que é de que cada posição é particular e cabe ao C.D.E. definir o que se deve fazer, o assunto 
deverá ser discutido normalmente na reunião do C.D.E. Sobre o regimento interno do 
C.D.E. levará a proposta da 18ª UDE, para possível análise. Sobre o depto. de Esperanto a 
posição da D.E. é que deva ser eliminado. Não havendo outro assunto foi encerrada a 
reunião às 14 horas e para constar, eu, 2º secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 7 de setembro de 1987. 
 
Assinatura  









Ata de 14 de setembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da D.E. da USE realizada em 14/09/87. 

As 20,30 horas é iniciada a reunião da D.E. com os deptos. O senhor presidente fez a prece 
de abertura e passa a palavra a Carolina Flor de Luz Matos, que inicialmente aborda 
questões relacionadas com o Eventos dos dias 26 – 27 próximo na Escola Estadual Pandiá 
Calógeras na Mooca, até o momento poucas inscrições, já telefonou alguns órgãos, e alguns 
informaram que não receberam a circular, a previsão inicial era de 150 pessoas, e o material 
era para tanto, a 20ª UDE cuidará da confecção de refeição, quanto a hospedagem ficará a 
cargo da 17ª UDE, todo o material de Evangelização que sobrar será recolocado a venda, e 
deverá entregar para a diretoria da Escola uma apostila para conhecimento do que se vai 
abordar no encontro, apresenta para a D.E. o programa do Encontro, é trocado algumas 
observações sobre as propostas de Santos para mudanças do nome do depto. feito na gestão 
passada, conforme sugestão de Abel Glaser como já existe proposta de um órgão para 
questão da mudança do estatuto da USE seja mudado o nome do depto. caberá a cada 
órgão estudar em sua região para posterior definição, finalizando o assunto do depto. ficou 
de se marcar uma data para o estudo do Regimento Interno dos Deptos., bem como de 
uma atuação dentro da estrutura da USE. SAE a diretora Maria Apparecida Valente falou 
sobre a integração departamental, que acha imprescindível, mas através do trabalho. Um 
assunto que poderia servir para o trabalho integrado seria “FAMILIA”, a respeito Abel 
Glaser citou a campanha “Integração da Família” que poderá ser reativada. Carlos Teixeira 
Ramos pediu que fosse estimulada a participação dos diretores de departamentos de órgãos 
na próxima reunião geral. Poder-se-ia, também, verificar a opinião dos órgãos a respeito do 
conteúdo das apostilas hoje adotadas. Como outra forma de estímulo para o depto. Nedyr 
lembrou a visita ao CRE – Sorocaba, a ser realizada na cidade de Botucatu, nos dias 24 e 
25 de outubro. No dia 24/10 será feita uma conferência pública sobre o tema “AIDS – 
Visão Espírita” pelo 3º Secretário da D.E. da U.S.E. Antonio Cesar Perri de Carvalho e no 
domingo uma reunião com os dirigentes espíritas. DOD Abel Glaser informou que o livro 
“O Gênio Celta”, continua sendo analisado pelo depto. Com relação ao livro de Hermínio 
C. Miranda já foi analisado e passado para o sr. Amélio do depto do Livro. A troca de 
material doutrinário definido na reunião geral anterior está sendo providenciada. O 
material do CRE – Sorocaba está sendo duplicado por aquele órgão para enviar um a cada 
órgão. O material do CRE – São Paulo será distribuído apenas para os demais CREs. A 
distribuição deste material será feita na próxima reunião geral. Ficou definido que o prazo 
para envio da pauta para a reunião geral dos deptos. será até o dia 21 próximo. O A. J. 
Flavio Pereira do Valle informa que está em contato c/ o depto. do CRE – São Paulo para 
verificarem o que poderão oferecer aos C.E. Flavio apresentou modelo de questionário que 
iria apresentar na reunião geral, destacando as obrigações legais da sociedade espirita ao 
invés do questionário que poderia criar mal entendido nos centros. Artes – Moacir 
Camargo secretário do depto. informou que foi um sucesso a prévia de música para o 
Espirarte, realizado em Ribeirão Preto. Foi sentida a falta de muitas pessoas de S. Paulo, no 
show realizado durante a prévia estiveram presentes cerca de 100 pessoas. O Depto. de 
Artes da D.E. da USE colaborou c/ o Depto. de Ev. Infantil do CRE – São Paulo após 
ocasião do encontro organizado por aquele depto. Ainda s/ a prévia de Ribeirão Preto os 
componentes do Depto. participaram do programa “Verdade e Luz”, levado ao ar pela 
UNIME local. Educação – Clodoaldo de Lima Leite informa que estão verificando um 
local para o Encontro Estadual, talvez haja necessidade de se transferir o encontro para o 



dia 22 de novembro, pois o local em vista não poderá ser cedido dia 31/11. – Marília de 
Castro apresenta sugestão visando efetuar um ato solene na reunião do CRE – São Paulo, 
para a entrega das chaves da sede própria para o C.E. daquele órgão. A ideia não foi aceita, 
pois daria a impressão de muita comemoração. Em princípio a mudança está marcada para 
os próximos dias 26 e 27 de setembro. Nada mais havendo foi a reunião encerrada aos 10 
minutos do dia 15 de setembro com prece proferida por Marília de Castro e para constar, 
eu, 2º Secretário, sobre ditado lavrei a presente ata.  
 
São Paulo, 14 de setembro de 1987. 
 
Assinatura 









Ata de 21 de setembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da D.E. da U.S.E. realizada às dia 21/09/87. 

 
As 20,20 horas é iniciada a reunião c/ prece proferida p/ sr. presidente Nedyr Mendes da 
Rocha, que passa a palavra ao 1º Tesoureiro Attílio Campanini, que expõe a situação 
financeira da U.S.E., informando inicialmente que passará algum saldo da poupança para 
a c/c e que deverá pagar ao empreiteiro o que falta para liquidar a reforma atual, dando 
ainda outras informações sobre a situação financeira da U.S.E. que não é boa, sobre o 
debate com o Instituto Espírita de Educação Nedyr informa que falou c/ o presidente do 
Instituto Sr. Paulo Marcussi, que entendeu que o assunto não é o mais importante, o 
Presidente levanta ainda a questão financeira do Encontro sobre Radiodifusão a ser 
realizado dias 3 e 4 de outubro, uma vez que a despesa correrá por conta da USE, Attílio 
fala s/ as apostilas dos deptos. que o IELAR de S. José do Rio Preto poderá confeccioná-
las, deverá adquirir 30 apostilas do IELAR para revenda, em tempo a confecção das 
apostilas pelo IELAR será no valor de 80% do orçamento que conseguimos, informa ainda 
que deverá oferecer as livrarias espíritas a edição de “O Livro do Espíritos” com 30% de 
desconto. As apostilas da USE serão vendidas a C$ 50,00 (cinquenta cruzados) com 30% 
de desconto para as livrarias e para os C.E. S/ a mudança ficou acertado que no próximo 
sábado as 9,00 h estará aqui o sr. Antonio Menegueti c/ o caminhão e pede a presença do 
demais diretores para colaborar na mudança, na reunião do CRE – São Paulo, Attílio pediu 
para que cada órgão fizesse uma promoção para arrecadar fundos para a USE, deverá ser 
pedido a alguns órgãos do interior que tenha (promoção) promoverem algum evento 
fazendo o mesmo objetivo. Nedyr lembra que Botucatu está confirmado para os dias 24 e 
25 de outubro e na próxima 5ª feira está marcada uma reunião c/ o Instituto Espírita de 
Educação às 19,30 horas, Attílio informa que o 16ª UDE doou C$ 2.000,00 (dois mil 
cruzados) e dois botijão de gás. Na próxima reunião deverá ser discutido a cor da forração 
para o Salão de reunião da sede, Marília falará c/ Carlos Cirne para providenciar as 
amostras. Foi lembrado (que) a situação dos diretores de deptos. que os mesmos não tomam 
conhecimento dos problemas e sobre da DE é sugerido que nas próximas reuniões c/ os 
deptos seja feito um pequeno relato dos assuntos pendentes e também seja limitado o 
tempo de cada depto. Carlos Teixeira Ramos, Secretário Geral, informa que a Secretária 
está de licença médica devendo estar de retorno na quarta feira, pretende ainda a mesma 
sair da USE no momento adequado, deverá portanto procurar outra pessoa, sobre o depto 
de Mocidade, informa que Joel, seu diretor, enviou carta a (USE) D.E. c/ relação de 
mocidades para ser enviada correspondência, não foi feita nem irá fazê-lo uma vez que o 
prazo (j) é muito curto e a D.E. já enviou correspondência ao C.E., ficou ainda definido 
que deverá ser lembrado ao depto. que uma vez que a D.E. assumiu algumas despesas tais 
como frete, etc. deverá haver um acerto de conta c/ a Tesouraria. S/ o Encontro de 
Radiodifusão necessidade de se tomar algumas providências estão pendentes os seguintes 
assuntos: hospedagem, alimentação, recepção, coordenação, finanças, ficando definido que 
a recepção ficará a cargo do 2º Secretário, alimentação, Attílio deverá contatar as UDEs, 
para ver qual poderá (executar) confeccionar os refeições, hospedagem, Marília deverá 
entrar em contato com Antonio Menegueti para analisar a questão encontrar uma solução, 
para a reunião gera dos deptos. dia 18 de outubro ficara definida a sede da USE para as 
reuniões e a cozinha e o refeitório do C. E. Nosso Lar, Carlos Teixeira deverá providenciar 
qual o órgão que irá preparar o almoço, dia 11 outubro deverá ser recebido doação de 



imóvel da 20ª UDE, Marília fala s/ o Jornal da criança que poderia ir atrás de pessoas que 
poderia colaborar para a confecção do nosso sem vínculo no momento c/ o Jornal 
Unificação, deverá aguardar outra para definir a questão. Nada mais havendo foi a reunião 
encerrada às 23,30 hs. e para constar eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 21 de setembro de 1987. 
 
Assinaturas 









Ata de 28 de setembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em 28/0(/87. 

 
Pela primeira vez a DE se reúne em sua sede própria, à Rua Gabriel Pizza, 433, Bairro Santana, 
às 20,40 horas é iniciada a reunião pela 2ª Vice-Presidente Marília de Castro, que após proferir a 
prece inicial destaca o fato de estarmos em nossa casa, após muita luta de todos aqueles que 
compreenderam o ideal unificacionista, presente em nossa reunião o companheiro Agostinho 
Andreoletti, presidente do CRE - S. Paulo, que fala s/ a harmonia que deve haver entre o CRE e 
a DE, e que o CRE irá estudar a possibilidade de colaborar c/ as finanças da USE, para acabar 
de equipar a sede própria s/ a segurança do prédio, deverá ser adquiridos alguns instrumentos 
para maior garantia. Carlos Cirne esclarece sobre os detalhes que faltam para terminar o salão de 
reuniões, neste instante chega o presidente da USE, Nedyr Mendes da Rocha, que assume a 
presidência da reunião, e informa que está chegando do Rio de Janeiro, juntamente c/ sua esposa, 
onde esteve entregando à FEB os fotolitos do livro “O Livro dos Espíritos”, que confirma a viagem 
a Botucatu, devendo confirmar quem irá pois a reunião será c/ a DE e o CRE de Sorocaba, ou 
seja, os órgãos e casas espíritas daquela região. S/ o Encontro de Radiodifusão, Marília de Castro 
informa que já acertou c/ Antonio Meneguetti s/ alojamento e está tudo certo, sobre alimentação 
Attílio Campanini já contatou alguns órgãos para s/ confecção. Sobre a doação do terreno da 20ª 
UDE, confirmado o local da cerimônia à Rua Amancio de Moura, 12 - Vila Minerva - Guaianazes, 
deverão estar presentes a maioria dos membros da DE, sobre o jornal da Criança, Marília de 
Castro volta a falar s/ o assunto, destacando a importância do mesmo, e da possibilidade de 
conseguir verba, a DE aprova que a mesma saia a campo para arrecadar a verba e viabilizar a 
possibilidade de uma execução pelo menos por três (3) números, sendo que na ocasião a DE dará 
a palavra final, inclusive sobre os nomes que poderão vir a compor a comissão encarregada pela 
sua publicação, sendo que Carlos T. Ramos lembra que a parte operacional e de organização 
inclusive em relação ao estatuto da USE e precisa definir antes da saída do 1º número, Attílio 
destaca que seria mais interessante voltar todo o interesse para o jornal Unificação, a fim de 
coloca-lo em dia, para depois pensar em outro jornal, que ficaria bastante desagradável para a DE 
este jornal sair apenas alguns números, neste aspecto fica definido que o presidente deverá tomar 
as providencias para a edição do próximo número do Unificação, e que após isto a DE definirá 
alguns pontos para a possibilidade de normalização do jornal, a DE aprova uma sugestão de 
Waldemar Fabris de vender os livros da FEB, ao Lar da Família Universal com 50% do preço da 
capa, Waldemar informa ainda que colocou mais 200 (duzentos) carnets de colaboradores, Carlos 
comunica que a Secretária demitiu-se e que deverá contratar outra pessoa, a reunião geral dos 
deptos. será mesmo na sede da USE, ficando ainda definido que a arrumação dos armários dos 
deptos. ficará a cargo do seu diretor, devendo analisar o material existente e que o supérfluo seja 
jogado fora, fica definido também que a compra de material, ou sua aquisição e posterior controle 
fique a cargo de uma só pessoa para evitar o acúmulo do mesmo material guardando em armários 
sem saber da sua existência, sobre o Encontro de Evangelizadores, Marília informa que foi tudo 
tranquilo, e não houve nenhum problema, e sobre a viagem a Presidente Prudente também sem 
nenhuma dificuldade e que a imagem da DE naquele órgãos é muito boa, Carlos T. Ramos fala 
s/ a pauta da reunião dos deptos. especialmente s/ a reunião dos Secretários. Não havendo outro 
assunto foi a reunião encerrada às 23,20 horas, e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 29 de setembro de 1987. Assinaturas. 















Ata de 19 de outubro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE realizada em 19/10/1987 em sua sede à Rua Gabriel Pizza, 
433, às 20,10 horas e iniciada com prece pelo senhor Presidente que passa a palavra a mim, 
2º Secretário, para a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada e assinada, ficou 
definido que sobre a reforma do estatuto a DE deverá formar uma comissão para estudá-
lo, Elaine Curti Ramazzini envia carta a DE, comunicando que recebeu e aceitou carta da 
Federação Espírita do Mato Grosso para orientar curso sobre menor carente, e o fará em 
nome da USE, foi recebido pela DE relatório de Antonio Schiliró, referente a atividades 
da USE no mandato passado, para publicação no jornal, Carlos T. Ramos, Secretário Geral, 
reitera a todos os diretores que apresentem relatórios de todas as atividades que 
participaram desde a posse até agora, para confecção de relatório das atividades da USE, 
em seguida é preparada a pauta do CDE, é também analisado a questão do regimento 
interno do CDE e as dificuldades que poderão surgir quando de sua aplicação, sobre a ata 
do CDE o 1º Secretário, Alberto José Gemelgo, ficou de mandar durante a semana cópi da 
mesma, para os diretores, Nedyr lê carta a ser enviada às casas espíritas que ainda não 
enviaram fotos. Nada mais havendo foi a reunião encerrada e para constar, eu, 1º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 19 de outubro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 26 de outubro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE da USE, realizada em 26 de outubro de 1987, com início às 20,05 
horas na sede da USE à Rua Gabriel Pizza 433 - com prece do sr. Nedyr Mendes da Rocha, 
teve continuidade com a leitura de Ata anterior, que foi aprovada. Marília de Castro 
apresentou o Programa do Encontro Estadual de Educação Espírita a ser realizado no dia 
22-11-1987. Attílio Campanini falou sobre proposta para a realização de pequenas 
alterações na sede, para maior segurança. Attílio Campanini apresentou proposta 
orçamentária bem como dos valores para a cobrança de contribuições das Casas Espíritas 
para o ano de 1988. O orçamento prevê um gasto de Cz$ 1.750.000,00 e a arrecadação 
através de carnês fica prevista em Cz$ 850.000,00 sendo que a diferença de Cz$ 900.000,00 
deverá ser obtida através de Campanhas e Promoções diversas. Re-ratificando o total do 
orçamento seria de Cz# 1.350.000,00 - e a arrecadação através de carnês de Cz$ 850.000,00 
com algumas opções para pagamento. Secretaria Geral. A transferência do telefone para a 
sede da USE está sendo providenciada. Os Departamentos devem consultar a Secretaria da 
USE quando marcarem reuniões no recinto da sede da USE. Microcomputador - a parte 
elétrica já está pronta, dependendo apenas de transporte. O sr. Etevaldo Souza deverá 
prestar serviço voluntário à Secretaria da SUE por meio período diário. A digitação deverá 
ser feita por voluntários previamente preparados para operar o computador. O sr. 
Presidente entregou a Secretaria o Relatório das atividades da gestão anterior, que deverá 
ser entregue ao sr. Antonio Schiliró. - Nedyr Mendes da Rocha deverá estar representando 
a USE na reunião do CFN - Conselho Federativo Nacional, que será realizada em Brasília, 
nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 1987. Jornal Unificação. Foram abordados assuntos 
relacionados a edição do próximo número do jornal, tais como, artigos, número de páginas, 
etc. destacando-se o Encontro. Na próxima segunda-feira devido ao feriado e diversas 
atividades que serão realizadas neste dia, não haverá reunião da DE. Nada mais a tratar, a 
reunião encerrou-se às 23,05 horas com prece proferida por Marília de Castro. Eu, Alberto 
José Gemelgo Filho, na qualidade de 1º secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 26 de outubro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 9 de novembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em sua sede a Rua Gabriel Pizza, 433, no dia 9 de 
novembro de 1987, às 20,15 horas, é iniciada a reunião com prece pelo senhor presidente 
Nedyr Mendes da Rocha, a reunião é realizada no salão de reunião da nossa sede, 
participando da mesma além dos membros da De, os diretores de depto. e Natalino d’Olivo 
em nome da Assessoria de Imprensa, inicialmente é passada a palavra a mim, 2º secretário, 
para a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada e assinada, em seguida Nedyr fala 
da reunião do CFN realizada em Brasília no último fim de semana, sendo muito 
cumprimentado pelas reuniões que a USE promoveu especialmente sobre a do 
radiodifusão, sendo que todos destacaram a organização da mesma, foi mantido os 
primeiros entendimentos para a publicação do livro “A Missão de Allan Kardec”, 
juntamente com as Federativas do Sul, e apresentou atividades da ou melhor relatório de 
atividades da USE ao CFN, teceu alguns comentários sobre as federativas e problemas das 
mesmas, foram lançadas as edições comemorativas pela FEB, Livro dos Espíritos 1 milhão 
e Evangelho segundo o Espiritismo 2 milhões, sendo distribuído a cada federativo um 
exemplar, Nedyr distribuiu a cada federativa um exemplar de “O Livro dos Espíritos” edição 
USE, Nedyr passa a Marília de Castro os relatórios das federativas para fazer resumos para 
publicação no jornal, é lembrado aos deptos. da necessidade de entregarem os relatórios 
para serem apresentados na reunião do CDE de dezembro, alguns já entregaram, os demais 
devem fazer urgente. Carlos T. Ramos, Secretário Geral, fala sobre o microcomputador da 
USE, e que se pode e o que se pretende fazer para agilizar o cadastro dando informações 
de como o mesmo será utilizado e fala também sobre o novo funcionário da USE. 
Assessoria de Imprensa, Natalino d’Olivo lê material que preparou para manifestação de 
Gaspareto, após análise dos diretores da USE o mesmo deverá fazer resumo do texto, Abel 
dá parecer sobre o livro “O Gênio Celta”, referendando o parecer do depto. do Livro que 
é contrário a publicação pela USE como está, devendo ser devolvido o texto ao tradutor. 
Às 23,30 horas o senhor presidente encerra a reunião solicitando aos diretores de deptos, 
que compareçam na próxima reunião da DE desde que nesta reunião não foi possível, 
devido ao adiantado da hora, as informações dos mesmos, e para constar, eu, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de novembro de 1987. 
 
Em tempo: onde se lê relatório ao CFN entenda-se notícias e informações da USE/ 
 
São Paulo, 16 de novembro de 1987 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 16 de novembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 16 de novembro de 1987, em sua sede a 
Rua Gabriel Pizza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo senhor 
presidente em seguida é passada a palavra a mim, 2º Secretário, para a leitura da ata da 
reunião anterior que foi aprovada e assinada pelos presentes, em seguida Carlos T. Ramos, 
Secretário Geral, fala sobre alguns problemas da secretaria e providências já tomadas, sobre 
o encontro do dia 12/12 com a Comissão Executiva dos CREs fica definido que cada 
pessoa que necessitar de alojamento e jantar cada membro da DE e do CRE São Paulo 
deverá providenciar recebendo em sua casa, o programa deverá ser detalhado em próximas 
reuniões, mas fica assim definido: 1) Fortalecimento dos órgãos; 2) Estudo sobre divisão 
territorial; 3) Metas prioritárias / 88; 4) Divulgação da imagem da Use e 5) Palavra dos 
órgãos, a reunião deverá ser das 15 às 19 horas, Attílio Campanini informa que o CRE São 
Paulo deverá mudar para a sede da USE em janeiro, a DE deverá preparar folheto fale com 
a USE e enviar as casas espíritas e aos órgãos junto com o folheto de Natal, em seguida 
Attílio presta conta à DE dos órgãos que já colaboraram com a campanha das cadeiras e 
deverá passar ao jornal para publicação no próximo número, informa ainda que José do 
Prado Junior que tem colaborado na organização e término da sede vai providenciar 
prateleiras para guardar os livros a serem vendidos, e informa também que está atualizando 
os preços das apostilas da USE e deverá também ser publicado no jornal, Nedyr fala s/ o 
orçamento para publicação do livro de Hermínio C. Miranda, ficando encarregados Carlos 
T. Ramos e Joaquim Soares de conversar com Amélio F. Fabro Filho, diretor do depto. do 
Livro, para viabilizar a sua edição, Natalino d’Olivo, da Assessoria de Imprensa, entrega o 
artigo que escreveu s/ esclarecimento ao público para que a DE possa analisá-lo na próxima 
reunião, Carlos deverá tomar as providências, Flavio Pereira do Valle, diretor do depto. de 
Orientação Adm. e Jurídica, informa que esteve no último dia 8 em Itajubá, Minas Gerais, 
participando, em nome da USE, de um encontro de dirigentes, sendo muito bem 
aproveitado o tempo, s/ o terreno da Rio Branco e do Lar da Família Universal, conforme 
entendimento já mantido por várias vezes entre as diretorias da USE e do LFU, está o 
mesmo providenciando para conseguir as doações, a USE recebeu uma cópia de vídeo da 
mostra fotográfica organizada pela USERJ, foi aprovada pela DE a duplicação da fita de 
vídeo do encontro dos 40 anos, que será vendida a Cz$ 700,00 (setecentos cruzados). 
Moacir Camargo, do Depto. de Arte, informa sobre o III Espirarte, narrando em linhas 
gerais o que foi este evento, foi também lido texto de carta para informações aos Centros 
Espíritas sobre o assunto constituinte, ficando Nedyr de datilografá-lo. Sem outro assunto 
foi a reunião encerrada e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 16 de novembro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 23 de novembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE, realizada no dia 23 de novembro de 1987, em sua sede à 
Rua Gabriel Pizza, 433, com início às 20,15 horas com prece proferida pelo Presidente. O 
Secretário Geral abordou o problema do lançamento do livro de Hermínio C. Miranda, 
expondo alguns problemas apresentados por Amélio tais como o número de livros a serem 
editados, a destinação das verbas, etc. Ficou determinado que estudo a respeito será feito, 
devendo o livro ser vendido com uma certa margem de “lucro”. Em seguida foi discutida a 
relação / sugestão apresentada por Natalino d’Olivo do texto denominado “Esclarecimento 
ao Público” para ou destinado a divulgação da discordância da USE em relação ao livro 
publicado por Roque Jacinto, digo em relação ao seu posicionamento quanto ao 
espiritismo. Foram feitas algumas correções e alterações e dada a redação final ao texto. 
Também foi apresentado e discutido o texto/sugestão do manifesto da USE relativo as 
discordâncias com a doutrina no livro publicado por Roque Jacinto sob o título “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” com flagrante adulteração do original em francês. De 
qualquer forma, por medida de precaução será novamente feita pela DE uma conferência 
dos textos do referido livro, e em seguida enviado o manifesto da USE. A reunião terminou 
às 22,55 horas com prece proferida por mim, 1º Secretário, que lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 23 de novembro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 30 de novembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 30 de novembro de 1987, em sua sede a 
Rua Gabriel de Rezende, 433, às 20,15 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo 
Secretário Geral Carlos T. Ramos, a seguir é lida e aprovada a ata da reunião anterior, na 
sequência Waldemar Fabris apresenta à DE algumas alterações que ele pesquisou e 
encontrou no livro “O Evangelho segundo o Espiritismo”, traduzido por Roque Jacinto, 
Carlos T. Ramos fala sobre o Feirão da Fraternidade que será promovido dia 6/12, em 
benefício da USE trazendo convites a serem distribuídos entre os membros da De, 
informando também que a Comissão formada pelo CDE para estudar o assunto referente 
a UME de Santos não pode estar presente hoje dia 30/11 e pede que se faça uma reunião 
extraordinária, dia 3/12, 5ª. Feira, às 20 horas, ficando a mesma marcada conforme 
solicitação. Nedyr Mendes da Rocha, presidente da USE, lê carta do C. E. Antonio José de 
Souza, da 20ª UDE, referente a utilização pelo mesmo do imóvel doado a USE, a carta é 
passada ao Depto. Or. Ad. Jurídica para averiguação, Waldemar Fabris deverá representar 
a USE dia 5/12 na FEESP, ficando ainda o mesmo com as correspondências para cuidar 
do registro da marca da USE, sobre o livro de Hermínio C. Miranda, que ficou de Amélio 
verificar junto aos Clubes de Livro não há por enquanto novidades, Nedyr sugere que se 
consulte os Clubes de Livro, para viabilizar uma 2ª edição do livro de Deolindo Amorim, 
“O Espiritismo e os Problemas Humanos”, Attílio Campanini comenta alguns problemas 
de Tesouraria, e lembra que os bilhetes da rifa que a USE ganhou da firma que colocou o 
carpete no salão, não foram premiados uma vez que o número sorteado foi o 62.089, 
informando ainda que foi remetido aos órgãos a relação das sociedades e a sua situação 
junto a tesouraria, na sequência foi abordado o jornal e as maneiras de divulgá-lo mais, foi 
ainda tecido alguns comentários sobre a reunião do dia 12/12 com os C. E. dos CREs, 
Carlos informa que enviou carta a editora e ao tradutor, bem como aos órgãos de imprensa 
e aos órgãos da USE, sobre a posição da USE referente ao livro já mencionado e traduzido 
por Roque Jacinto. Sem outro assunto foi a reunião encerrada e para constar, eu, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 30 de novembro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 









Ata de 03 de dezembro de 1987 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 

Ata da reunião extraordinária da DE da USE juntamente com a Comissão formada pelo CDE 
da USE para apuração da denúncia contra a UME de Santos realizada no dia 03 de dezembro de 
1987, em sua sede a Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, às 20,15 horas é iniciada a reunião com a prece 
proferida pelo presidente que justifica a realização da mesma, que foi solicitada pelos membros 
da Comissão que se encontravam presentes, Paulo Roberto Pereira da Costa, Abílio Rodrigues 
Braga e Evany Figueira, Paulo toma a palavra e tece alguns comentários e lembra que não foi 
nomeado pela Comissão nenhum coordenador, lembrando ainda que Flavio Pereira do Valle, 
diretor do Depto. Administrativo e Jurídico que também participou das reuniões da Comissão e 
se encontra presente, Paulo destaca que não fala como coordenador e sim em nome da comissão 
e que os demais membros poderão completar o que ele expuser, Paulo destaca que não foi possível 
completar o trabalho embora já estiveram estudando em “loco” a questão e embora quisessem 
ouvir a DE não foi isto possível e hoje se encontram aqui para fazê-lo, destacando que o problema 
é sério, profundo e grave, e precisa tomar as atitudes com muito cuidado para preservar o 
patrimônio dos 40 anos da USE uma vez que ela representa muito dentro do movimento espírita 
brasileiro, destacando que a comissão procurou apenas se ater ao estatuto da USE que é a lei 
maior do movimento, destacando mais uma vez que não foi possível concluir tudo, embora fosse 
o desejo da comissão de completá-lo, lembrando os dias que a comissão se reuniu, após isto Paulo 
apresenta o relatório que não é final, sendo que este relatório, em alguns pontos é conclusivo, 
pois a comissão procurou levantar todos os pontos conflitantes, solicitando documentos quando 
isto se fizeram necessários, destacando que durante a manifestação do Paulo, os demais membros 
da comissão também se manifestaram, fala também que após a primeira reunião em Santos, a 
comissão recebeu um manifesto de algumas instituições unidas de Santos em um total de 12 
(doze), sendo que esta manifestação não foi através da UME, e segundo a manifestação de 
elementos da comissão, embora parecesse forma de coação, a comissão não se deixaria, com não 
se deixou coagir pelo manifesto, as instituições tinham a intenção de publicá-lo, mas através da 
ponderação da comissão, o documento foi passado a comissão e até o momento ao que parece 
não foi tomada nenhuma providência pelas devidas sociedades, Evany lê para a DE o relatório, 
antes da leitura Paulo justifica a ausência de Antonio Carlos Amorim e Plinio Paulo Leiva Filho 
que por motivo particular não puderam se fazer presentes, mas que os mesmos têm participado 
de todas as reuniões da comissão, em tempo o nome correto é Plinio Paulo Leiva de Luca, após 
a leitura foi tecido comentários da comissão sobre o relatório, e alguns aspectos referentes as 
diversas reuniões que mantiveram, sendo que os membros da DE também se manifestaram a 
respeito do mesmo, Abílio destaca que segundo a manifestação dos elementos das sociedades que 
não foram aceitas no órgão, quando os mesmos participam das reuniões eram motivos de chacota, 
e colocados de lado, os membros da DE explicam detalhes da reunião mantida com a C. E. da 
UME de Santos em 06 de fevereiro de 1987, na sede da USE, após mais manifestação tanto da 
comissão como dos elementos da DE, fica resolvido que deverá haver nova reunião no dia 09/12, 
na sede da USE, às 20,00 horas, sem outro assunto foi a reunião encerrada às 23,30 horas, e para 
constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 03 de dezembro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 









Ata de 7 de dezembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em 07/12/87. Iniciada às 20,20 horas, em sua sede 
social, com prece proferida pelo presidente Nedyr Mendes da Rocha, foram discutidos 
assuntos da pauta do CDE digo da pauta da reunião do CDE do próximo dia 13. Com 
relação a reunião realizada em conjunto com a Comissão constituída pelo CDE para apurar 
denúncias, foi analisados os pontos já apurados pela Comissão, identificando-se, no 
entanto pontos que não foram verificados. Como a mesma deverá retornar para outra 
reunião na próxima quarta-feira, dia 09, verificamos digo verificaremos como procederão 
com relação aos pontos de denúncia que não foram apurados, oportunidade em que 
passaremos cópia das atas da reuniões da DE com a Comissão Executiva da UME de Santos 
e com os denunciantes, com relação ao assunto da extinção do depto. de Esperanto, a DE 
deliberou-se posicionar favoravelmente, tendo em vista não constituir-se em finalidade da 
USE. Foi abordado, também, as principais alterações do Regimento Interno, ficando a 
Secretaria Geral de providenciar um resumo dessas alterações. Sem outro assunto foi a 
reunião encerrada às 23,45 hs. e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
 
São Paulo, 07 de dezembro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 09 de dezembro de 1987 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Ata da reunião da DE digo reunião extraordinária da DE da USE e a Comissão formada 
pelo CDE para apurar denúncias, realizada no dia 09 de dezembro de 1987, em sua sede a 
Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, às 20,15 horas, é iniciada a reunião com leitura de um texto 
por Marília de Castro, 2ª. Vice-Presidente, e prece proferida por Nedyr Mendes da Rocha, 
que ressalta a figura de Bezerra de Menezes patrono do movimento de unificação do 
movimento espírita no Brasil, a comissão através do companheiro Paulo, destaca que hoje 
a comissão aqui está para ouvir a DE, assim como esteve ouvindo os órgãos e as casas 
envolvidas, Nedyr historia a comissão o que ocorreu destacando que no dia 27 de fevereiro 
de 1987, estiveram presentes reunindo com a DE algumas instituições espíritas de Santos 
conforme ata registrada nas páginas 2 anverso, 8 anverso e verso, e com a Comissão 
Executiva da UME de Santos no dia 6 de janeiro digo a reunião com as sociedades espíritas 
foi no dia 27 de janeiro e com a Comissão Executiva da UME de Santos no dia 6 de 
fevereiro, destacando o presidente que na reunião com a UME não foi dada a palavra aos 
membros dos deptos. pois a reunião foi com a Comissão Executiva do órgão, em seguida, 
pede ao Secretário Geral da USE que leia as cópias destas atas, que datilografada foi passada 
a Comissão, o presidente pede/explica que após a reunião a DE pediu para que as casas 
espíritas enviassem material existente e providenciasse a inclusão uma vez que a UME 
abriria oportunidade de reunião, após isto a Comissão pediu outras explicações da DE 
referente a posição e atitude da DE, a fala sobre relatório de 04 de junho de 1987, recebido 
pela DE, o presidente fala sobre a visita que realizou em Santos, destacando que as casas 
que subscreveram o relatório estavam propensas a sair do movimento, após as 
considerações do presidente os mesmos aceitaram a reconciliação, após isto manteve 
contato com Henrique Diegues que também mostrou bastante acessível e propenso a 
reconciliação, embora em uma fita recebida pela DE mostra a mesma que fica difícil este 
acordo, em virtude da agressividade de alguns elementos, o presidente dá outras explicações 
sobre o encaminhamento do assunto em questão, tanto os elementos da Comissão e os 
diretores da USE se manifestaram a respeito, tanto o presidente como Marília de Castro, 
destacam itens do estatuto a ser reformado que deformava as finalidades do órgão e também 
referente ao patrimônio do órgão, que passaria a ser de uma instituição de pessoas jurídicas, 
houve manifestação geral de todos os diretores sobre os problemas com apresentação de 
documentos e lido os mesmos aos membros da comissão. Às 23,40 horas é a reunião 
encerrada, e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 09 de dezembro de 1987. 
 
Em tempo: sobre o patrimônio do órgão que passaria ser de outra pessoa jurídica 
independente, desvinculada, não subordinada a UME. 
 
São Paulo, 09 de dezembro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 14 de dezembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Reunião da DE da USE realizada no dia 14 de dezembro de 1987, em sua sede à Rua Dr. 
Gabriel Pizza, 433, às 20,20 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo presidente, 
que inicialmente aborda o problema do livro, lembrando o que houve na reunião do CDE, 
sobre as críticas recebidas pela DE por falta de agilização no trato a correspondência e outras 
atividades, destacando que muitas vezes acontece por falta de numerário, e que o livro 
poderia colaborar para dar a sustentação que a USE necessita, havendo manifestações de 
todos os diretores, sobre a questão, especialmente sobre o livro a ser editado pelas 
federativas do Sul, cabendo a cada uma 5.000 exemplares no valor de Cz$ 76,00 cada, como 
prioridade poderia se editar o referido livro cujo título é “A Missão de Allan Kardec” em 
conjunto com as demais federativas, ficou marcada uma reunião para o dia 20 de janeiro 
de 1988, às 16 horas, onde se convidaria os diretores de livrarias e distribuidoras para 
apresentar um plano editorial da USE, com apresentação das obras a serem editadas. 
Depto. Finanças, Paulo Toledo Machado fala sobre a Fundação Espírita Américo Bairral, 
a experiência que ela tem passado a outros hospitais psiquiátricos, e sugere que a USE faça 
um seminário na área de saúde mental, convidando-se a ABEPROSAM e AMESP. Após 
discussões, sugeriu-se convidar além de nosso depto. de Serviço Assistencial Espírita, o 3º 
Secretário, Antonio Cesar Perri de Carvalho, dr. Francisco Adebermann e dr. Nubor O. 
Facure, para uma reunião inicial. Informa também que fará convocação de reunião geral, 
extensivo aos tesoureiros dos órgãos e distribuidores do jornal Unificação. Depto. de 
Serviço Assistencial Espírita fala das dificuldades enfrentadas, sobre as apostilas esgotadas, 
foi lhe informado que estão sendo remetidas a S. José dos Campos para impressão. Depto. 
Orient. Adm. e Jurídica teceu ligeiros comentários sobre a reforma estatutária. Depto. de 
Orientação Doutrinária informa seu diretor que estão aguardando conclusão do estado 
com relação às apostilas e aguardando a distribuição do questionário. Marília de Castro 
apresentou sugestão do folheto “Fale com a USE”, colhendo sugestões dos diretores de 
Depto. A reunião foi encerrada às 22,40 horas, com prece proferida por Abel Glaser e para 
constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 14 de dezembro de 1987. 
 
Assinaturas. 







Ata de 21 de dezembro de 1987 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 21 de dezembro de 1987, em sua sede a Rua 
Dr. Gabriel Pizza, 433, às 20,15 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo 
presidente Nedyr Mendes da Rocha, e contando com a presença de alguns diretores do 
CRE São Paulo, inclusive seu presidente Agostinho Andreoletti, que informam a mudança 
do CRE para a sede da USE no próximo dia 09/01/88, e que poderá contribuir, também, 
na parte financeira. Foi lembrado pelo presidente a necessidade de se ter um calendário de 
utilização da sede. Carlos Teixeira Ramos informou que está coordenando o calendário de 
uso do prédio, devendo receber informações sobre as datas. Ficou decidido de se colocar 
uma fechadura na porta da sala do CRE para acesso. Cada diretor do CRE, Comissão 
Executiva e Departamentos, terão uma cópia de chave do portão e da porta da sala do CRE. 
A chave da porta do salão poderá ficar com dois ou três membros da Comissão Executiva. 
O CRE poderá usar a extensão do telefone que existe na sala da DE. Com relação a 
colaboração financeira o presidente do CRE informou que realmente existe esta intenção. 
Ficou definido que o CRE poderá assumir 50% das despesas de água, luz, telefone sem 
interurbano, taxas e impostos, limpeza e manutenção. A Tesouraria da DE ficou de 
fornecer ao CRE uma previsão destas despesas. A Secretaria do CRE fornecerá uma lista 
das reuniões que já estão fixadas. O 3º Secretário da USE, Antonio Cesar Perri de Carvalho, 
esteve presente no 36º aniversário da UME Santos, falando em nome da DE. Nesta 
comemoração esteve presente o orador Divaldo Pereira Franco. Depto. do Livro: Foi 
comentado do possível lançamento do livro “A Missão de Allan Kardec”, em conjunto com 
outras federativas. Discutiu-se o aspecto comercial da colocação do livro. Amélio ficou de 
trazer para a próxima reunião, condições de venda de mercado, esquema de divulgação, 
comunicação inicial e remessa do livro, como é possível colocarmos os livros em clubes, 
não realizaremos reunião com as distribuidoras no dia 20 de janeiro. Jornal Unificação, 
após discutir-se o assunto dos meses da próxima edição decidiu-se que a mesma ficaria com 
data de dezembro/janeiro. Marília de Castro apresentou as demais matérias para a edição, 
sendo as mesmas discutidas e feitas as alterações aprovadas. A próxima reunia2o da DE 
ficou marcada para o dia 11/01/88. Sem mais foi a reunião encerrada às 23,45 horas, com 
prece proferida por Marília de Castro. E para constar, eu, 2º Secretário, sobre ditado, lavrei 
a presente ata. 
 
São Paulo, 21 de dezembro de 1987. 
 
Assinaturas. 
 






