
1988
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

11, 18 e 25 de Janeiro
01, 08, 22 e 29 de Fevereiro

07, 14, 21 e 28 de Março
04, 11 e 25 de Abril

02, 09, 16, 23 e 30 de Maio
16, 20 e 27 de Junho

04, 18, 25 e 31 de Julho
08, 15 e 29 de Agosto

05, 12, 19 e 26 de Setembro
03, 17, 24 e 30 de Outubro

07, 14, 21 e 28 de Novembro
05 e 19 de Dezembro



Ata de 11 de janeiro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE, realizada no dia 11 de janeiro de 1988, em sua sede à Rua 
Dr. Gabriel Pizza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com a presença dos diretores 
dos deptos., inicialmente é dada a palavra a Amélio Fabrão Fabro Filho, que responde pelo 
depto. Do Livro, informando que não poderá estar presente dia 31 próximo na reunião 
geral, e não há outro elemento que poderá responder por ele, nesta oportunidade passa a 
Secretaria projetos de correspondência para divulgar o livro a ser editado pela USE e as 
federativas do Sul, abordados outros assuntos referentes a venda do livro, as condições de 
pagamento serão: 45 dias da entrega, com 50% de desconto para os distribuidores e 30% 
para as sociedades espíritas c/ 45 dias de prazo, preço de capa Cz$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta cruzados), o aumento voltará a ser focalizado em outras reuniões. Depto. 
Finanças, Paulo Toledo Machado lembra que seu depto. não possui regimento, e solicita o 
regimento interno dos demais deptos. Para preparar o seu, pois gostaria de organizar o 
depto. de finança dos órgãos, e gostaria de saber a situação dos mantenedores, a Tesouraria 
ficou de fornecer-lhe a relação. Depto. Or. Administrativa e Jurídica, Flavio Pereira do Valle 
informa que tem atendido casos do interior, mais por telefone, falando s/ a situação de 
Taubaté que aprovou novo estatuto conflitando com o estatuto da USE, e embora o mesmo 
já esteja aprovado está informando o órgão esta irregularidade. Educação, Clodoaldo de 
Lima Leite informa que enviou correspondência aos órgãos convidando pessoas 
interessadas em educação espírita. Amélio comenta que gostaria de fazer um encontro s/ o 
livro abordando: Clubes, Feira e Bancas, o assunto voltará a discussão. Carlos T. Ramos, 
secretário geral, fala s/ a utilização da sede do C. E. Nosso Lar, da necessidade de preparar 
um calendário de utilização da mesma, para que haja entendimento e definição por parte 
da referida sociedade. Sem outro assunto foi a reunião encerrada, às 23,00 horas, com prece 
proferida por Marília de Castro, e para constar, eu, 2º secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 11 de janeiro de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 18 de janeiro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE, realizada no dia 18 de janeiro de 1988, em sua sede à Rua 
Gabriel Pizza, 433, às 2º,15 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo 2º 
Secretário, após a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, Carlos T. Ramos fala sobre 
nota da revista “Veja” e a resposta que a secretaria enviou a mesma e que já foi publicada, 
em seguida é preparada a pauta da próxima reunião do CDE do próximo dia 13 de março, 
e também é lido o rascunho da ata do CDE do dia 13 de dezembro de 1987, para estudo 
da DE, Nedyr lê esboço de ofício que seria enviado a Companhia do Metrô, solicitando 
um espaço na estação Sé, para exposição de livro e fotografia, bem como audiovisual das 
instituições espíritas do Estado, discutido o que se pode fazer nesta exposição, Marília de 
Castro deverá entrar em contato com pessoas do Metrô para ver a possibilidade e também 
deverá haver a definição do que a USE irá fazer. Sem outro assunto foi a reunião encerrada, 
e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 18 de janeiro de 1988. 
 
Assinaturas. 





Ata de 25 de janeiro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em sua sede a Rua Dr. Gabriel Piza, 433, S. Paulo, 
no dia 25 de janeiro de 1988, às 17,30 hs é iniciada a reunião com prece proferida pelo 
senhor presidente que passa a palavra a mim, 2º Secretário, para a leitura da ata da reunião 
anterior que foi aprovada e assinada pelos diretores presentes, em seguida o senhor 
presidente destaca que estava visitando a sede da USE o senhor Alcino Pereira, presidente 
da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, que convidou e aceitou como 
presidente da USE uma série de palestras naquele Estado. Carlos Teixeira Ramos lê carta 
de Flávio Procópio Souto, oferecendo músicas com direitos autorais para a USE, deverá 
passar ao Depto. de Arte para providências. Nedyr M. da Rocha, presidente da USE, fala 
sobre a exposição fotográfica para o dia 17 de abril próximo, e sobre a possibilidade de 
conseguir banco do livro da editora “O Clarim”, sendo trocado ideias sobre o que se pode 
organizar nesta ocasião, analisado as equipes e distribuído já algum trabalho para os 
diretores, ficando Marília de Castro encarregada de estudar a possibilidade de conseguir o 
local para este evento, entendendo todos que o ideal seria o Centro Cultural, que poderia 
ser no mês de junho se não for possível em abril. Marília fala s/ o jornal e do material a 
sair no próximo número. É também abordado aspecto do calendário da USE para este ano. 
Attílio Campanini, 1º Tesoureiro, fala sobre o pagamento que o CRE-SP deverá fazer para 
colaborar na despesa da sede, ficando definido que o mesmo deverá contribuir com Cz$ 
2.000,00 (dois mil cruzados) em virtude da dificuldade do mesmo de levantar verba, os 
carnets para pagamento das mensalidades deverão ficar prontos até o fim do mês, junto 
será enviada uma circular que tem o seu texto aprovado nesta reunião. Em seguida é 
abordado o aspecto da reunião geral dos deptos. dia 31 próximo, a divisão das salas ficará 
a cargo do 2º Secretário e o Secretário Geral deverá dirigir a reunião do depto. do livro em 
virtude da ausência de seu diretor. Sem outro assunto foi a reunião encerrada, e para 
constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 25 de janeiro de 1988. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 1 de fevereiro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE, realizada em sua sede à Rua Dr. Gabriel Pizza, 433, no dia 
01 de fevereiro de 1988, às 20,20 horas é iniciada a reunião com leitura e prece proferida 
por Waldemar Fabris, 2º Tesoureiro, em seguida Nedyr Mendes da Rocha, presidente da 
USE, fala s/ a exposição fotográfica, entendendo o mesmo que o ideal seria que a mesma 
fosse em junho aproveitando o aniversário da USE dia 5 daquele mês, e na mesma ocasião 
haveria o encontro s/ o livro, com as federativas do Sul, podendo inclusive ceder espaço 
para as editoras divulgar mais obras, na próxima reunião deverá haver uma definição. 
Carlos T. Ramos fala s/ a reunião do depto. do livro que dirigiu e a proposta de trabalho 
de distribuir uma coleção de obras básicas a toda biblioteca pública do estado, cabendo aos 
órgãos fazer o levantamento das bibliotecas existentes, quanto ao custo existe várias 
maneiras de diluir o mesmo, inclusive solicitando cessão das referidas coleções às editoras. 
Waldemar informa que está acertando c/ o Secretário Geral o uso do computador para 
fazer a contabilidade da USE. Carlos tece comentários sobre a situação do computador da 
USE. Sem outro assunto foi a reunião encerrada e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 1 de fevereiro de 1988. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 8 de fevereiro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 8 de fevereiro de 1988, em sua sede a Rua 
Dr. Gabriel Piza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião c/ a prece proferida pelo senhor 
Presidente, em seguida é passada a palavra a mim, para a leitura da ata da reunião anterior, 
sendo a mesma aprovada e assinada pelos presentes. Carlos T. Ramos fala s/ o orçamento 
da placa da USE, e sobre a publicação que saiu no formal “Folha de S. Paulo”, respondendo 
a um ministro que criticara o espiritismo, a publicação saiu em nome da USE 
esclarecimento público o que é o espiritismo, é apresentada a revista atualidade que faz 
abordagem s/ o aborto e problemas atuais e solicitando fichas para enviar as revistas. Attílio 
Campanini fala s/ a situação da Tesouraria e pagamentos feitos, destacando inclusive a 
necessidade de reembolsar qualquer diretor que faça viagem a serviço da USE. Em seguida 
é abordado o aspecto da correspondência da COMECELESP que não consta o nome da 
USE. Abel Glaser, diretor do Depto. de doutrina, fala s/ a reunião geral, que foi a mais 
concorrida, a distribuição do material foi bem recebida, as respostas dos órgãos sobre o 
material foram todos favoráveis, outros materiais trazidos pelos órgãos serão distribuídos 
aos demais para exame. Sobre os questionários as respostas têm sido muito boa, inclusive 
com sugestões de temas e indicação de programas que as casas usam. Carlos lembra mais 
uma vez a necessidade dos diretores relacionarem as viagens que fizeram, o local e a data 
da mesma. Ficou decidido que não haverá reunião da DE dia 15 pr. 2ª feira de Carnaval. 
Em seguida é preparado o calendário de atividade da DE para este ano, a saber, no mês de 
março CDE, dia 13; abril, reunião geral dos deptos., dia 24; junho, exposição fotográfica, 
do dia 4 ao dia 12, Encontro s/ o Livro junto as federativas da 5ª região, dias 11 e 12; 
Agosto, Encontros com os CREs em São Paulo dia 7, em São José do Rio Preto dia 20 e 
em Bauru dia 21; Setembro, 10 e 11, Encontro Estadual de Evangelizadores em Piracicaba, 
ainda em setembro, dia 11, CDE, dias 24 e 25, I Simpósio Estadual Jurídico - Espírita; 
Outubro, dia 30, reunião geral dos deptos., durante o mês, distribuição das obras básicas 
para as bibliotecas públicas do estado; Novembro, Espirarte nos dias 19 e 20, Encontro s/ 
radiodifusão em Ribeirão Preto; Dezembro, dia 11, CDE. Não havendo outro assunto fio 
a reunião encerrada e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 8 de fevereiro de 1988. 
 
Assinaturas. 
 









Ata de 22 de fevereiro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 22 de fevereiro de 1988, em sua sede à Rua 
Dr. Gabriel Piza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com a leitura e prece proferida 
por Carlos Teixeira Ramos, em seguida é lida e aprovada a ata da reunião anterior. Carlos 
Teixeira Ramos, Secretário Geral, fala s/ a mocidade que usará a sede da USE nos dias 5 e 
6 de março, e aproveita para cobrar dos diretores o relatório das viagens que fizeram, para 
poder completar o relatório a ser apresentado no CDE. Em seguida foi falado sobre a 
reunião do CRE São Paulo, sendo que os diretores da USE presentes a esta reunião deram 
as explicações necessárias sobre os carnets, a publicação no jornal “Folha de S. Paulo” e 
sobre a exposição fotográfica. O senhor presidente fala sobre o livro das federativas do Sul, 
e após entendimento telefônico com o presidente da Federação Espírita do Est. do Paraná, 
ficou definido que o preço de capa será de Cz$ 380,00 (Trezentos e oitenta cruzados), 
podendo ser concedido desconto de até 50%. Segundo informação da FEP, contará como 
edição conjunta das federativas da 5ª região do CFN e cada federativa deverá efetuar vendas 
somente em seu estado, o livro a ser editado é de Carlos Imbassahy, “A Missão de Allan 
Kardec”, em seguida é abordado aspecto da distribuição do livro. Sem outro assunto foi a 
reunião encerrada e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 22 de fevereiro de 1988. 
 
Assinaturas. 
 







Ata de 29 de fevereiro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 29 de fevereiro de 1988, em sua sede a Rua 
Dr. Gabriel Pizza, 433, às 20,15 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo senhor 
Presidente Nedyr Mendes da Rocha, inicialmente é estudado o texto da carta a ser entregue 
à Comissão do CDE que analisa a questão da UME de Santos, dando as devidas explicações 
da posição da DE na referida questão, Attílio Campanini, 1º Tesoureiro, lê modelo de carta 
a ser enviada aos órgãos com referência aos carnets das sociedades espíritas, é também 
atualizado o preço das apostilas que a USE tem à venda, o senhor presidente fala s/ a 
reunião da Zonal Bloco B que esteve presente juntamente com o 2º Secretário. Sem outro 
assunto, foi a reunião encerrada e para constar, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 29 de fevereiro de 1988. 
 
Assinaturas. 
 





Ata de 7 de março de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 07 de março (fevereiro) de 1988, em sua 
sede a Rua Dr. Gabriel Piza, 433, em S. Paulo, às 20,15 horas é iniciada a reunião com 
prece 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, o Secretário 
Geral lê carta da UNIME de Santos convidando o presidente da USE para a festividade do 
dia 17 de abril próximo, comemorando o lançamento do “Livro dos Espíritos”, será um ato 
público, inaugurando a Praça Allan Kardec, na Ponta da Praia, em seguida é tecido 
comentários sobre o relatório de atividades da DE nesta gestão, o depto jurídico deverá 
estudar a questão da isenção do Imposto Sindical, se haverá possibilidade da USE 
centralizar estes pedidos. Sobre a assistência espiritual nos presídios, algumas pessoas 
continuam a atividade junto ao presídio feminino, e no presídio masculino deverá também 
ser reativado, o depto. deverá manter contato c/ os órgãos do interior que mantêm 
assistência nos presídios para ter os nomes das pessoas que trabalham neste setor. Sobre a 
distribuição do livro das federativas, houve algum acerto com o diretor do Departamento 
do livro, sobre a divulgação do livro deverá ser enviada a capa do livro às distribuidoras, 
para os órgãos será dado um desconto de 50% para os órgãos, para uma compra mínima 
de 50 exemplares, que atuam como distribuidoras, outros detalhes da venda, sobre a placa 
da USE a DE aprova a sua confecção, feito análise sobre a pauta do CDE. Sem outro 
assunto foi a reunião encerrada, e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. Em 
tempo: a reunião foi realizada no dia 07 de março e não em fevereiro como consta no início 
da ata. 
 
São Paulo, 07 de março de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 14 de março de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em 14 de março de 1988, em sua sede a Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 20,50 horas é iniciada a reunião c/ a prece proferida pelo senhor 
presidente, que após, passa a palavra a mim, 2º Secretário, para a leitura da ata da reunião 
anterior que foi aprovada e assinada, em seguida o senhor presidente fala sobre os relatórios 
dos deptos. da necessidade dos diretores fornecerem dados, sugere que se faça um livreto 
contendo toda a atividade da USE para publicar e distribuir. Em seguida é discutido 
aspectos gerais da administração da USE no aspecto financeiro, a DE resolve acertar o 
salário de um funcionário, antecipando as URPs que teria nos próximos 3 meses, em 
seguida foi abordada a reunião extraordinária do CDE de 22 de maio próximo, lembrou-
se que a Secretaria deverá providenciar o envio dos pedidos de esclarecimentos e respectivas 
respostas da Comissão. Sobre o assunto da UME de Santos, foi autorizado ao 2º Tesoureiro 
Waldemar Fabris a aquisição de um mapa do Estado de São Paulo, com a divisão político-
administrativa. Carlos T. Ramos, que a diretora do SAE comunicou que esteve presente 
nos dias 20 e 21 de fevereiro próximo, em Encontro s/ Menor Carente na cidade de Itajubá 
e em 27 e 28 de fevereiro em Santo André, no Encontro s/ Serviço Assistencial, no primeiro 
estiveram presentes 80 pessoas e no segundo 45 pessoas. Informa, ainda, que as apostilas 
de Grupo de Mães, Grupo de Pais e Grupo de Gestantes que retornaram a gráfica para 
acerto, precisariam estar em Itajubá até 30 de março, para novo encontro sobre o assunto. 
Carlos T. Ramos informou, ainda, que esteve em contato com a diretora do Depto. 
Evangelização Infantil, que informou que esteve na reunião da Zona Bloco B, quando se 
discutiu a organização do Encontro Estadual de Evangelização a ser realizado em setembro 
próximo. Esteve em Piracicaba 15 dias antes daquela reunião para Curso de 
Evangelizadores. Informa, ainda, que estará presente na COMENOESP, a ser realizada em 
Marília, em nome da DE como expositora. A respeito do Depto. do Livro, Carlos T. Ramos 
informa que passou para o 2º Tesoureiro, a relação das distribuidoras e livrarias para a 
venda do livro “A Missão de Allan Kardec”, a primeira remessa deverá chegar ainda esta 
semana, informou ainda da necessidade de se enviar uma circular aos órgãos orientando 
sobreo trabalho de entrega das Obras Básicas às Bibliotecas. Para isso seria interessante ter 
a confirmação da FEB sobre a possibilidade de doação das coleções ou a sua venda a preço 
de custo, para os órgãos. Nedyr Mendes da Rocha ficou de entrar em contato com o 
presidente da FEB para verificação. A Secretaria deverá tentar junto à Secretaria de Cultura 
a relação das bibliotecas municipais do estado. Sobre o pedido feito por uma entidade 
espírita para autorização de aulas de ensino religioso nas escolas públicas, Marília de Castro 
deverá entrar em contato com a coordenadora da Assessoria Técnica daquele órgão. Nada 
mais havendo foi a reunião encerrada às 23,30 horas e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei 
a presente ata. 
 
São Paulo, 14 de março de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 21 de março de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em 21/março/88. Às 20,15 horas é iniciada a 
reunião com prece proferida pelo senhor presidente, que passa a palavra a mim, 2º 
Secretário, para a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada e assinada, em seguida 
o senhor presidente fala sobre o relatório das atividades da SUE, sugerindo a impressão em 
livreto, o assunto voltará a ser analisado, ficando marcado o prazo final de 22 de maio para 
a entrega do relatório dos órgãos, deptos. e também dos diretores. Sobre o livro “A Missão 
de Allan Kardec”, já foram vendidos 1910 exemplares. Waldemar Fabris lembra da 
necessidade de estar com o livro na mão para melhor divulgação, ficando definido que 
serão usados 150 exemplares para divulgação nos clubes de Livro, editoras, etc. O Secretário 
Geral lê modelo de cartas a serem enviadas aos órgãos, livrarias e distribuidoras e release 
para os jornais a respeito desta edição e condições de pagamento conforme já decidido. 
Sobre o caso da Secretaria da Educação, Marília de Castro entrou em contato com a 
coordenadora, que já despachou o processo, informando no mesmo que o responsável em 
São Paulo é a USE. Sobre o encontro dos dias 4 a 12 de junho, Nedyr lembra da necessidade 
de cada um fazer a tarefa que ficou encarregado. Sobre o local da Assembleia Geral da USE 
em julho, foi discutidas várias alternativas sem ainda uma definição. Nedyr lembra que 
estará em Santos no dia 17 de abril em praça pública em uma comemoração na praça Allan 
Kardec, e gostaria de contar com a presença de outros diretores. Sem outro assunto foi a 
reunião encerrada e, para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 21 de março de 1988. 
 
Assinaturas. 





Ata de 28 de março de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 28 de março de 1988, em sua sede a Rua 
Gabriel Piza, 433, às 20,00 horas é iniciada a reunião com prece proferida por Attílio 
Campanini, em seguida é passada a palavra a mim, 2º Secretário, para leitura da ata da 
reunião anterior que foi aprovada e assinada, em seguida é comentado sobre o prazo final 
da entrega do relatório ficando confirmado o dia 22 de maio para as UDEs, UMEs, 
UNIMEs e mês de junho para os CREs. São José do Rio Preto convida a DE para participar 
da inauguração da “Casa dos Espíritos” e posse da Comissão Executiva daquele órgão , a 
Secretaria deverá responder cumprimentando e indicando o companheiro Ricardo Fazaneli 
para representar a DE, sobre os livros a serem doados para as bibliotecas públicas, Nedyr 
falou com a FEB e há grande possibilidade de se conseguir a preço de custo as coleções 
necessárias. Sobre o seminário da USE e a exposição fotográfica, Marília de Castro continua 
tentando conseguir o Centro Cultural. Sem outro assunto foi a reunião encerrada, e para 
constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 28 de março de 1988. 
 
Assinaturas. 





Ata de 4 de abril de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada em 04/04/88. Em sua sede a Rua Gabriel Pizza, 
433, às 20,50 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, esteve presente a reunião Moacir Camargo, secretário do 
depto. de Arte, falando sobre o espetáculo que o mesmo irá apresentar dias 8, 9 e 10 de 
abril próximos no Teatro João Caetano, nesta reunião foi feita a programação do material 
a ser enviado aos órgãos referentes às explicações da Comissão formada pelo CDE para 
apurar denúncias feitas contra a UME de Santos, material este que deverá servir de subsídio 
para uma posição do CDE na reunião extraordinária convocada para o dia 22 de maio p. 
f. Sobre o local da exposição fotográfica Marília de Castro continua trabalhando. Sobre as 
coleções a serem doadas as bibliotecas públicas, já foram reservadas 600 coleções da FEB 
sendo que 300 serão doadas pela referida editora e os outros 300 serão fornecidos a preço 
de distribuidores, e sobre a participação da FEB na exposição ela forneceria os livros ou 
melhor os títulos para expor e a USE compraria os volumes que julgassem necessários. 
Nedyr lembra da necessidade de se entrar em contato com o IBGE para agilização da 
questão referente a posição dos espíritas. Sem outro assunto foi a reunião encerrada e, para 
constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presenta ata. 
 
São Paulo, 4 de abril de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 11 de abril de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 11 de abril de 1988, em sua sede a Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo senhor 
presidente, que em seguida passa a palavra a mim, 2º Secretário, para a leitura da ata da 
reunião anterior que foi aprovada e assinada, em seguida é passada a palavra a Maria 
Apparecida Valente, depto. de Serviço Assistencial, que informa ter estado em Itajubá, 
Minas Gerais, em nome da USE participando de encontro, em fevereiro esteve em 
Varginha, também naquele Estado, deverá voltar no 2º semestre em Itajubá para completar 
o trabalho. Deverão ser enviadas a Varginha apostilas do depto, foi abordada a necessidade 
de se comunicar com a entidade federativa mineira da presença da diretora naquela região 
em nome da USE, deverá participar em encontro em Campinas, dias 28 e 29 de maio 
próximos, sobre o trabalho junto aos presídios foi enviada carta aos órgãos solicitando 
informações, chegaram algumas respostas, não poderá estar presente na reunião do dia 29 
próximo, já indicou outra pessoa para dirigir a reunião. Abel Glaser, do DOD, informa 
que está tabulando o material recebido e parece que há uma equivalência no uso do 
material da FEB, COEM e da USE, já atendeu órgão sobre outros materiais que as 
sociedades estão necessitando, a filosofia do depto. é dar um leque de opções para as casas 
espíritas, a maioria entende como boa a ideia de se dar um curso para monitores, sendo 
esta também a posição da comissão diretora. Moacir Camargo, secretário do depto. de Arte, 
informa que estão fazendo mala direta aos órgãos e a outros estado, no Piauí surgiu o 
movimento Espirarte, solicitando material de informações, está sendo preparado apostilas 
das experiências que os artistas ter vivido para distribuir, dia 22 de maio encontro sobre 
dramaturgia em local a ser definido, está acontecendo o projeto Espirarte, na sede das Casas 
André Luiz, C. E. Nosso Lar, em Santana, e fala sobre seu espetáculo apresentado no Teatro 
João Caetano. Carlos T. Ramos fala sobre o uso da sede da USE, da necessidade de avisar 
antes, deverá ser colocado o calendário da utilização da sede. Waldemar Fabris deverá 
representar a DE em S. José do Rio preto, Marília fala sobre as empresas que fazem 
pesquisas em jornal, a USE poderá fazer um contrato a título experimental, o valor fixado 
é de Cz$ 3.500,00. Marília estudará o contrato para emitir a sua viabilidade, e aproveita e 
entrega a Secretaria Geral a relação de bibliotecas públicas do estado e sobre o local da 
exposição continua trabalhando para consegui-lo. Sem outro assunto foi a reunião 
encerrada e para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 11 de abril de 1988. 
 
Assinaturas. 









Ata de 25 de abril de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 25 de abril de 1988, em sua sede a Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 20,45 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo senhor 
Presidente, que em seguida passa a palavra a mim, 2º Secretário, para a leitura da ata da 
reunião anterior que foi aprovada e assinada, na sequência Antonio C. Perri de Carvalho 
informa que esteve em S. Bernardo representando a USE em festividade de lançamento de 
livro de Miguel de Jesus, Nedyr fala sobre a visita a Santos em companhia de Attílio 
Campanini e Joaquim Soares, tendo sido muito boa, especialmente na conversa com os 
atuais diretores da UME de Santos, esclarecendo a eles alguns pontos ainda obscuros 
especialmente referente a possível do CDE, referente aquele órgão, as solenidades foram 
uma homenagem a Kardec em praça pública e lançamento de livro de João Donato de 
Castro, presidente do órgão, Carlos fala sobre a convocação do CDE para a reunião 
extraordinária do dia 22 de maio próximo, e informa que o funcionário da USE, Sérgio de 
Oliveira está demissionário, Attílio Campanini apresenta balancete da Tesouraria, e sobre 
o local da Assembleia Geral para o dia 10 de julho próximo fica confirmada a sede da USE. 
Marília de Castro confirma o Centro Cultural de S. Paulo, como local para a exposição 
fotográfica, dos dias 4 a 12 de junho próximos, Nedyr apresenta o modelo de cartaz que é 
aprovado pela DE, o nome será 1ª EXPOESP, 1ª Exposição de Obras Espíritas do Estado 
de São Paulo, devendo haver além das fotografias das sociedades espíritas, exposição de 
livros, e objetos de efeitos físicos, assim como aparelhos científicos, sobre a programação 
das palestras ainda a ser confirmada. Sobre a reunião geral dos deptos. é observada a 
presença muito boa dos órgãos. Sem outro assunto foi a reunião encerrada e para constar, 
eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 25 de abril de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 2 de maio de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 2 de maio de 1988, em sua sede a Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 20,15 horas é iniciada a reunião com a prece proferida por Carlos 
Cirne, Diretor de Patrimônio, em seguida é passada a palavra a mim, 2º Secretário, para a 
leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada, em seguida Marília de Castro 
lê carta da Prefeitura Municipal de S. Paulo, confirmando a cessão do Centro Cultural, 
para a realização da 1ª EXPOESP, do dia 4 a 12 de junho próximos, foi levado o fotolito 
para confecção do cartaz, a USE deverá fornecer o papel, Marília de Castro irá entrar em 
contato com gráfica para consegui-lo, será fornecido papel para os convites também. Nedyr 
M. da Rocha passa às mãos de Waldemar Fabris a relação das editoras para ser contatadas 
para a exposição. Foi feito contrato com a empresa “Lux Jornal”, que separa os recortes de 
jornais que falam sobre o Espiritismo, o valor é de Cz$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
cruzados) o contrato é só por um mês, se julgarmos interessante poderemos renová-lo no 
próximo mês ou quando o desejarmos, o contrato é sempre por um mês. Waldemar Fabris 
esteve em São José do Rio Preto, representando a DE, muito boa a visita, o movimento na 
cidade é muito forte, com 42 sociedades unidas, na festa de inauguração da sede da 
UNIME, havia cerca de 300 pessoas, Waldemar usando da palavra falou sobre a USE. O 
jornal da criança deverá ser lançado durante a 1ª EXPOESP, Marília de Castro dá outras 
explicações sobre o jornal e o sistema de assinatura do mesmo. Sem outro assunto foi a 
reunião encerrada e, para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
Em tempo, o valor do contrato da Empresa “Lux Jornal” é de Cz$ 3.800,00 (Três mil e 
oitocentos cruzados). 
 
São Paulo, 2 de maio de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 9 de maio de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 9 de maio de 1988, em sua sede à Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 20,20 horas é iniciada a reunião com a prece proferida pelo senhor 
Presidente que em seguida passa a palavra a mim, 2º Secretário, para a leitura da ata da 
reunião anterior que foi aprovada e assinada, em seguida é apresentado os cartazes da 1ª 
EXPOESP, em um total de 3.000, sendo 2.000 com papel fornecido pela USE e o estante 
pela Prefeitura, Nedyr fala da necessidade de se conseguir mais pessoas para colaborar, e 
em seguida é definido o programa. Dia 4, às 14 horas, abertura da mostra; dia 5, palestras 
às 10 horas, com orador ainda a definir, o horário da exposição é de 3ª a 6ª feira, das 9 às 
22 horas, e sábado ou melhor de 3ª a sábado, das 9 às 22 horas e aos domingos, das 10 às 
22 horas, haverão outros detalhes ainda a serem fixados. Os convites deverão ficar prontos 
na 5ª feira, dia 12 próximo. As providências quanto à remessa do material estão sendo 
tomadas pela Secretaria, passando a palavra aos deptos., foi feita uma abordagem geral sobre 
a reunião geral e o trabalho que estão realizando, Carlos informa sobre o horário de 
trabalho do funcionário, que é das 8,30 às 18,30 e às 2as. Feiras das 9 às 14 horas. Sobre 
os recortes de jornal da firma “Lux Jornal”, será passado a Assessoria pra providências que 
julgar necessárias, mas se for caso grave deverá ser trazido a DE. Attílio Campanini 
apresenta a situação da Tesouraria e tinha feito um apanhado da despesa com a remessa do 
material e da Exposição de um modo geral. Sem outro assunto foi a reunião encerrada e, 
para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 9 de maio de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 16 de maio de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 16 de maio de 1988, em sua sede a Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo snr. 
Presidente Nedyr Mendes da Rocha, presente a esta reunião algumas das editoras de livros 
espíritas de S. Paulo, inicialmente Nedyr fala sobre o motivo da exposição que já havia 
sendo planejado há mais ou menos 2 anos, sendo ampliado com novas ideias surgindo a 1ª 
EXPOESP. Mostra o layout da exposição e o local que é o Centro Cultural de São Paulo, 
destacando a facilidade de acesso e a data que coincide com o aniversário da USE, dia 5 de 
junho. Lê relação de editoras que poderão participar da Exposição e a programação da 
Exposição, sendo no dia 5 com dr. Ary Lex, dr. Francisco Habermann e dr. Freitas Nobre, 
o dia 12 dr. Antonio Cesar Perri de Carvalho, 3º Secretário da USE, todas as palestras às 
10 horas da manhã. José do Prado, do depto. do livro, mostra modelo do expositor do livro. 
Os representantes das editoras usando a palavra e Aziz Cury, da FEESP, propõe que as 
editoras doem os livros e sugere que se faça um stand destacando os 70 anos da 
mediunidade de Chico Xavier. Caio Ramaccioti, da GEEM, corrobora a sugestão de Aziz 
sobre a doação de livro para a USE, fica marcada uma reunião dia 24 próximo, às 20 horas, 
no Centro Cultural para melhor definição da exposição, em seguida reunindo-se 
separadamente a DE. Fecha a questão da convocação do CDE que deverá também ser 
publicada no jornal Unificação, é lembrado que está marcada reunião com o CRE São 
Paulo para o dia 25 próximo para definição da exposição e a colaboração que o CRE poderá 
prestar. Sem outro assunto foi a reunião encerrada e, para constar, eu, 2º Secretário, lavrei 
a presente ata. 
 
São Paulo, 16 de maio de 1988. 
 
Em tempo, a convocação que ficou definida é para a Assembleia Geral Ordinária, dia 10 
de julho próximo. 
 
São Paulo, 16 de maio de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 23 de maio de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 23 de maio de 1988, em sua sede à Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 20,10 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo senhor 
Presidente que passa a palavra a mim, 2º Secretário, para leitura das atas das reuniões dos 
dias 9 e 16 de maio sendo as mesmas aprovadas e assinadas, em seguida Carlos T. Ramos, 
Secretário Geral, fala sobre a convocação da Assembleia Geral e a dificuldade de fazer o 
almoço, o mesmo deverá estudar a possibilidade de ser servido o almoço no C. E. Nosso 
Lar ou então ser servido lanche. Sobre a publicação no Diário Oficial de extrato do estatuto 
de C. E. de Itapeva a DE entende que é melhor esperar eles enviarem o dinheiro. É tecido 
comentários gerais sobre o jornal que está muito bom. Sobre a EXPOESP, Marília fala 
sobre a divulgação que foi entregue a todos os jornais com release e cartaz e outras 
providências já tomadas. Dia 24 haverá reunião com as editoras no Centro Cultural para 
acertar detalhes e dia 25 com o CRE - São Paulo para providências que o mesmo poderá 
colaborar. A reunião do dia 30 será às 15 horas em virtude do feriado. Fica definido que 
cada diretor deverá vender espaço no jornal com preço de 2 OTN por anúncio de 3 x 8 cm. 
Sem outro assunto foi a reunião encerrada e, para constar, eu, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 23 de maio de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 30 de maio de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 30 de maio de 1988, em sua sede à Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 16,30 horas é iniciada a reunião com prece proferida pelo senhor 
Presidente Nedyr Mendes da Rocha, incialmente Carlos T. Ramos, Secretário Geral, 
informa que o jornal não deu para ser despachado este mês e precisará de carimbo para sair 
ou melhor ser despachado no mês de junho. Sobre a convocação da Assembleia a mesma 
deverá sair até dia 10 de junho. Marília de Castro, Vice-Presidente, fala sobre o material a 
ser exposto na 1ª EXPOESP, sendo abordados vários assuntos referentes à exposição. Em 
seguida a DE reuniu-se com componentes do CRE - S. Paulo, que se propuseram a 
colaborar com a 1ª EXPOESP, inicialmente Nedyr tece comentários s/ a reunião e a 
presença de todos, e sobre a exposição da necessidade de se manter vigilância constante, 
entendendo que há necessidade de mais ou menos 15 pessoas por período. Ficada marcada 
reunião dia 3 às 14 horas na sede da USE e às 16 horas no Centro Cultural. Attílio 
Campanini, 1º Tesoureiro,  fala sobre a coleta de assinaturas do jornal Unificação e do 
Meu Jornalzinho. É feito um levantamento dos nomes das pessoas que se propuseram a 
trabalhar na exposição. Sem outro assunto foi a reunião encerrada e para constar, eu, 2º 
Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 30 de maio de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 16 de junho de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE e dos departamentos, realizada no dia 16 de junho de 1988, 
em sua sede a Rua Dr. Gabriel Piza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com prece 
proferida por Attílio Campanini, incialmente ficou definido que o preço de venda dos 
expositores de livros usados na 1ª EXPOESP será de Cz$ 10.000,00 (dez mil cruzados). 
Quanto ao Livro dos Espíritos, traduzido por Canuto de Abreu, comemorativo ao 1º 
Centenário do Espiritismo terá seu preço mantido em Cz$ 1.000,00 (Hum mil cruzados). 
Em seguida é passada a palavra a Marília Ap. Valente do Depto. de Serv. Assistencial 
Espírita que informou que foi realizado em Campinas um Encontro da Área, com a 
presença dos CREs do Bloco B. Está aguardando informações sobre Encontro a ser 
realizado em Goiás para possível participação. Em seguida o depto. de Org. Adm. e Jurídica 
informou que realizará encontro da área, dirigida aos Centros Espíritas na cidade de 
Santos, no dia 17 de julho próximo, à convite da UME local. Está aguardando que a 
UNIME de Taubaté defina data para realizar um encontro igual. O depto. está 
providenciando relação por cidade dos compromissários dos terrenos da AMEA. Com isto 
em mãos poderá fazer um roteiro de viagem. O Depto. de Artes está realizando encontro 
para coleta de material sobre a experiência e vivência de cada um no departamento. O 
projeto Espirarte foi transferido para a sede da USE, está sendo realizado todos os 3os 
domingos do mês, das 20 às 21,30 horas. É intenção do depto. que este projeto seja 
apresentado em outros locais. Moacir informa que não há necessidade de alvará para sua 
realização. A ideia é cobrar uma taxa simbólica para angariar recursos para compra de 
material de som e iluminação. Deverá ser providenciada uma chave do salão que ficará na 
pasta do depto. A carta aprovada pelo CDE, sobre o assunto da UME de Santos, deverá 
ficar para a próxima reunião. Com relação ao relatório da gestão, a ser apresentado a AGO 
de 10/07/88, deverá ser publicado e distribuído no dia da Assembleia, através do 
“Unificação”. A 2ª Vice-Presidente informa que está tendo a colaboração do Adonay para 
os serviços do “Meu Jornalzinho”. Ele trabalhará por 15 dias, com gratificação de Cz$ 
15.000,00 (Quinze mil cruzados). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 23 
horas, com prece proferida por Marília de Castro. E para constar, eu, 2º Secretário, lavrei 
por ditado a presente ata. 
 
São Paulo, 16 de junho de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 20 de junho de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 20 de junho de 1988, em sua sede a Rua 
Dr. Gabriel Piza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com prece proferida por Nedyr 
Mendes da Rocha, em seguida é lida e aprovada as atas das reuniões dos dias 23 e 30/5 e 
16/6. Inicialmente é analisada a questão do preço de “O Livro dos Espíritos”, traduzido 
por Canuto de Abreu, sendo confirmado o preço de Cz$ 1.000,00 (Hum mil cruzados) até 
dia 30 de junho e a partir do dia 1º de julho, Cz$ 2.000,00 (Dois mil cruzados). Sobre a 
transferência da livraria do CRE/SP para a USE, a informação que o CRE formou uma 
comissão para estudar o assunto junto a DE, sobre a compra dos livros que voltaram da 
exposição, será feita proposta as editoras na compra de uma parte à vista, 30, 60 dias a 
liquidação da compra. É ainda analisada questão dos livros para as bibliotecas, devendo ser 
fixado o quanto antes, e deixar bem claro que é para as bibliotecas públicas. Carlos Cirne, 
diretor de patrimônio, deverá entrar em contato com pessoas que poderão ajudar 
financeiramente o fechamento do muro e consequente cobertura. Sem outro assunto foi a 
reunião encerrada, e para constar, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 20 de junho de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 27 de junho de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 27 de junho de 1988, em sua sede à Rua 
Dr. Gabriel Piza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com prece proferida por Nedyr 
Mendes da Rocha, que passa a palavra a mim, 2º Secretário, para a leitura da ata da reunião 
anterior que foi aprovada e assinada, em seguida Waldemar Fabris, 2º Tesoureiro, informa 
que o acerto com as editoras em referência aos livros da EXPOESP será com o prazo 
máximo de 30 dias, Wagner Verni, falando sobre o Depto. de Mocidade, referente ao 4º 
Encontro de Mocidades Espíritas a ser realizado em Campinas em outubro. A DE autoriza 
a confecção de cartazes, e o depto. irá estudar uma fórmula de cobrir posteriormente esta 
despesa, é dado várias sugestões como o depto. poderia arrecadar esta verba. Nedyr fala 
sobre carta da FEESP convidando para o Congresso Espírita que a mesma irá promover, 
fornecendo uma inscrição gratuita para o presidente da USE e solicitando a divulgação do 
mesmo junto as casas unidas à USE, fica definido que a FEESP fornecerá os envelopes e o 
material já preparado, a USE colocará as etiquetas e despachará no Correio, a despesa de 
frete ficará por conta da FEESP. É levantado o assunto do “Meu Jornalzinho”, Marília de 
Castro informa que existe verba para os próximos números, e confirma que o mesmo será 
independente. É ainda lembrado da necessidade dos diretores conseguirem anunciantes 
para o jornal “Unificação”. Sem outro assunto foi a reunião encerrada e para constar, eu, 
2º Secretário, lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 27 de junho de 1988. 
 
Em tempo, a inscrição fornecida pela FEESP para o Congresso Espírita será para um 
representante da USE, e o “Meu Jornalzinho” será independente financeiramente. 
 
São Paulo, 04 de julho de 1988. 
 
Assinaturas. 







Ata de 4 de julho de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE da USE realizada no dia 04 de julho de 1988, em sua sede à Rua Dr. 
Gabriel Piza, 433, às 20,30 horas é iniciada a reunião com prece proferida por Nedyr 
Mendes da Rocha, presidente da USE, em seguida é lida e aprovada a ata da reunião 
anterior, Vagner Verni, mais uma vez presente a reunião, abordando assunto referente ao 
depto. de mocidade, especialmente ao 4º Encontro de Mocidade, Carlos T. Ramos, 
Secretário Geral, lê carta da 18º UDE, referente apostila distribuída pelo DOD da USE, o 
assunto ficará para análise posterior. Fala ainda s/ a coleção de Kardec que deverá ser 
entregue as bibliotecas públicas, alguns órgãos já fizeram encomendas, e lê carta que será 
enviada aos órgãos com detalhes explicativos. Deverá entrar em contato com os Secretários 
de Cultura do Estado e dos Municípios para oficialização do evento. É ainda abordado 
aspectos do encaminhamento da Assembleia. Em seguida Attílio Campanini, que por força 
estatutária está deixando a DE, fala sobre o mandato que se encerra e do trabalho que foi 
feito por esta Diretoria, e que agora, como presidente do CRE S. Paulo, espera continuar 
trabalhando unido a DE para melhor divulgação da doutrina e do movimento de 
unificação. Sem outro assunto foi a reunião encerrada, e para constar, eu, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 04 de julho de 1988. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 1 - 18 de julho de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE/USE realizada no dia 18 de julho de 1988. 

 
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, na sede 
social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, bairro de Santana, foi realizada 
a primeira reunião da Diretoria Executiva da USE - gestão 1988 a 1990. Após ser constatada 
a presença de diretores para o início da reunião, o snr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha 
saudou aos presentes, e fez a prece de abertura. A ata da reunião foi lida por Joaquim 
Soares. O Primeiro Secretário Joaquim Soares verá da possibilidade de haver empréstimo 
de máquina copiadora para nós. O Secretário Geral da USE expedirá correspondência aos 
órgãos, as federativas estaduais e aos órgãos da imprensa espírita, comunicando a eleição 
da DE/USE. O sr. Presidente saudou os novos elementos, pedindo a presença e 
pontualidade e disposição, para o trabalho, e lembrando de que as nossas reuniões são de 
caráter democrático, nas decisões. O Primeiro Secretário fez apresentação do número de 
frequência aos departamentos. Após, foram propostos nomes: Serviço Assistencial Espírita 
- Maria Apparecida Rodrigues Valente; Orientação Doutrinária - Abel Glaser; 
Evangelização Infantil - Carolina Flor da Luz Mattos; Mocidade - a ser indicado 
proximamente; Livro - José Domingos da Silva Jr. O Presidente da realização do 5º 
Encontro do Conselho Federativo Nacional, que abordará o aspecto do Livro, dias 17 e 18 
de setembro, na cidade de Curitiba; Finanças - Paulo Toledo Machado; Artes - Moacyr 
Camargo; Jurídico - Flavio Pereira do Valle; Educação - Clodoaldo de Lima Leite. Os 
Deptos. de Comunicações e Relações Públicas serão consultados respectivamente: Luiz 
Alberto Zanardi e Paulo Roberto Pereira da Costa; Património deverá ser consultado o 
Carlos Cirne; pela tentativa, o Primeiro Secretário Joaquim Soares fez a proposta que as 
reuniões entre a DE e os Departamentos sejam feitas na terceira segunda-feira do mês. O 
Secretário Geral, Carlos Teixeira Ramos fez a proposta de os diretores dos departamentos 
serem convidados a participarem de todas as reuniões da DE. Sobre o jornal Unificação 
houve a troca de ideias a respeito de seu aprimoramento, igualmente houve a troca de ideias 
sobre o Departamento do Livro, em seus diferentes aspectos. A 1ª Vice-presidente Marília 
de Castro abordou aspectos financeiros do “Meu Jornalzinho” fazendo pedidos à 
Tesouraria, de controle monetário das importâncias percebidas a guisa de doação. 
Assinatura do Meu Jornalzinho será pelo valor de Cz$ 800,00,. Será feita promoção do 
“Meu Jornalzinho” com as assinaturas. As reuniões da DE e dos CREs serão discutidas a 
pauta e as datas na próxima reunião. Na próxima da DE será discutida a ordem do dia do 
CDE. Esgotada a pauta da reunião, deu-se por encerrada a reunião o snr. Presidente 
solicitou ao 2º Secretário André Luiz Galembeck para proferir a prece final, ao cabo desta 
deu por findos os trabalhos. EU, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que será por 
mim lida, datada e firmada e, por aqueles que estiverem acordes com seus termos e 
deliberações. 
 
São Paulo, 18 de julho de 1988. 
 

a) Pág. 55 linha acrescentar reunião CFN da 5ª região; 
b) Pág. 55 lembrar que os nomes dos deptos. foram aprovados. 









Ata # 2 - 25 de julho de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE/USE realizada no dia 25 de julho de 1988. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, na 
sede social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, no 433, bairro de Santana, foi realizada a segunda reunião da Diretoria 
Executiva da USE - gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de 
diretores, o Snr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha deu por aberta a reunião, saudando 
aos presentes, e proferiu a prece inicial. Lida a ata da reunião realizada no dia 18 de julho, 
foi lida sendo aprovada com as ressalvas de seu final. Serão feitos três mil envelopes, pois 
será divulgado o Encontro de Mocidades, com um cartaz, duas circulares, uma circular com 
divulgação do disco do Bolinho de Carne; com divulgação para o Encontro de 
Evangelizadores, com atualização de cadastro de mocidades e circular indicando os 
componentes da nova Diretoria Executiva. Feita a apresentação da ordem do dia da reunião 
do CDE dia 11/09/88 e após procedida a leitura da ata da reunião do CDE do dia 
13/03/88 pelo Secretário Geral Carlos Teixeira Ramos, para apreciação dos presentes. 
Recebemos da Sociedade Assistencial Ninho de Amor, do Gonzaga, Santos, ofertando 
opúsculo “Iniciação ao conhecimento da Doutrina Espírita”, tal opúsculo será enviado ao 
Departamento de Orientação Doutrinária para análise e parecer. O 1º Secretário Joaquim 
Soares estará a 27 de agosto, no CRE Campinas, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, 
falando sobre Secretaria, e em Fernandópolis, possivelmente em setembro. Esgotada a 
ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o Snr. Presidente solicitou 
ao 1º Secretário Joaquim Soares para proferir a prece final e ao cabo desta, deu por 
encerrados os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que será por mim 
lida, datada e firmada e por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberação. 
 
São Paulo, 25 de julho de 1988. 
 
Em tempo: a) o Snr. Presidente representar-nos-á no Congresso de Espiritismo, na cidade 
de Águas de São Pedro, dias 23, 24 e 25 de setembro, promovido pela FEESP; b) A 5ª UDE 
doou à USE o livro “Tempos chegados”; c) foi mencionado sobre o almoço que será feito 
por pessoas da UDE 15ª Zona, referente a Reunião Geral dos Departamentos, dia 31 de 
julho. 
 
Assinaturas. 







Ata # 3 - 31 de julho de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE/USE realizada no dia 31 de julho de 1988. 

 
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, na 
sede social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, no 433, bairro de Santana, foi realizada a terceira reunião da Diretoria 
Executiva da USE - gestão 1988 a 1990. A reunião foi realizada concomitantemente com a 
Reunião Geral dos Departamentos, em virtude deste fato, a abertura foi feita juntamente 
com os partícipes da Reunião Geral, sendo feito a saudação aos presentes, e dado os avisos 
pelo Presidente da USE Nedyr Mendes da Rocha, que fez a prece de abertura. Lida a ata 
da reunião anterior, sendo aprovada sem alterações. Na reunião de hoje, foram dadas posse 
aos diretores de Departamentos, já aprovados na reunião do dia 18 de julho. O Snr. 
Presidente comunicou-nos de que recebeu comunicação de Abel dos Santos, presidente da 
UNIME de Ribeirão Preto nos propondo que alterássemos a data do 1º Encontro de 
Radiodifusão que teria lugar nos dias 19 e 20 de novembro, em Ribeirão Preto, para o mês 
de abril, será um encontro aberto, inclusive para aqueles que estiverem interessados em 
fazer programas de rádio, sendo os elementos convidados da Rádio Boa Nova e da Rádio 
Clube de Sorocaba, a DE autorizou a alteração da data para o mês de abril de 1989. 
Possivelmente, no dia 02 de outubro, será reinaugurada a Praça Allan Kardec, na cidade de 
Ribeirão Preto, foi lembrado de se a data for mantida, aproveitaremos para entrega da 
coleção de Allan Kardec, iniciando a campanha, a data depende da confirmação da data, 
por parte da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Feitos comentários acerca do 
Simpósio Jurídico Espírita, prestados esclarecimentos pelo 2º Secretário. Após, houve troca 
de ideias acerca da criação de um Centro de Memória para a Pesquisa, trocada ideias 
principalmente de como o material poderá ser cadastrado e organizado. O Snr. Presidente 
informou-nos de que elementos da UNICAMP estão interessados acerca do trabalho de 
pesquisas espíritas; o 2º Vice-Presidente Antonio Cesar Perri de Carvalho fará contatos com 
estes elementos inclusive para criação de um “Simpósio Científico”. Na próxima reunião 
será trocada ideia acerca dos gastos com “Meu Jornalzinho”. O 1º Tesoureiro Waldemar 
Fabris comprometeu-se a apresentar projeção de gastos a respeito. O 2º Vice-Presidente 
propôs que aproveitando as visitas de elementos da DE que pudéssemos organizar visitas 
aos CREs, a fim de os estimular em seu trabalho. Após o Secretário Geral Carlos Teixeira 
Ramos apresentou e fez um balanço das atividades que temos para esta gestão: a) Centro 
da Memória do Movimento, b) Encontro de Radiodifusão em abril, c) Os jornais “Meu 
Jornalzinho” e “Unificação”, d) Simpósio Jurídico Espírita e eventualmente Simpósio 
Científico Espírita, e) Distribuição de livros às bibliotecas, f) Livraria e Distribuidora, para 
lançamento de alguma obra. O Snr. Presidente lançou ideias para melhorar a distribuição 
dos livros espíritas. Lembrou que deveríamos procurar em nosso trabalho, o fortalecimento 
da casa espírita, deveremos atingir o dirigente espírita, dando curso para sua formação, e 
deveremos dar cursos para formação dos dirigentes sobre os mais variados aspectos da 
doutrina, deveremos dar materiais de apoio a estes cursos inclusive deveremos dar os meios 
necessários financeiros para estes cursos, e fazer com que isto seja feito em todos os órgãos 
e, seja filosofia do movimento de unificação. Este assunto será rediscutido em próximas 
reuniões. Após a DE reuniu-se com os integrantes dos departamentos, e feita a prece final 
conjuntamente pelo 1ª Vice-Presidente Marília de Castro. Eu, André Luiz Galembeck, 



lavrei a presente ata que será por mim lida, datada e firmada e, para aqueles que estiverem 
acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 31 de julho de 1988. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 4 - 8 de agosto de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE/USE realizada no dia 8 de agosto de 1988. 

 
Aos oito dias do mês de agosto do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, na sede 
social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada 
a quarta reunião da Diretoria Executiva da USE. Após ser constatada a presença de número 
legal de diretores, o Snr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudou aos presentes e, 
proferiu a prece inicial. Lida a ata da reunião anterior, aprovada sem qualquer ressalva. 
Recebemos convite a fim de participarmos 8ª Feira de Agosto, pela Instituição Beneficente 
Nosso Lar. A abertura será no dia 20 de agosto de 1988, 13 hs., comemorando-se 42º 
aniversário de fundação da Instituição. O Snr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha 
informou que a UNIME de Presidente Prudente dia 30 de setembro, convidou para uma 
palestra, que marcará o encerramento do Mês Espírita e 01/10 será feita reunião com 
companheiros CRE/Assis e Presidente Prudente e no dia 02/10, possivelmente, em 
Ribeirão Preto para inauguração da Praça Allan Kardec. No dia 01/10 o 1º Secretário 
Joaquim Soares estará na UNIME de Taubaté. Foi proposta pela 1ª Vice-Presidente Marília 
de Castro enviarmos correspondência aos órgãos do interior, oferecendo a Expoesp como 
exposição itinerante, inclusive sendo enviadas fotografias, livros e o relatório de que foi a 
realizada em São Paulo, a fim de os órgãos a poderem realizar, e havendo interesses dos 
órgãos serão organizadas em calendários para esta mostra. Após o Secretário Geral Carlos 
Teixeira Ramos lembrou da necessidade de comprarmos cerca de 3 extintores de incêndio, 
este assunto deverá ser visto pelo novo Diretor de Patrimônio. A lista com os endereços dos 
que firmaram o documento relativo à Constituinte, deverá ser usada para fazer mala direta 
de divulgação de nossos jornais. O Secretário Geral solicitou que obtivéssemos persianas 
ou cortinas para a Secretaria, a fim de serem protegidos os equipamentos contra o sol. O 
Presidente comprometeu-se a doar um “paneau”, sendo obtidos os trilhos. Será vista a 
questão das esculturadas doadas para a Expoesp. Será colocada lâmpada na parte externa 
de nossa sede. Visitas aos CREs: para as visitas deverão ser feitos levantamentos dos 
problemas de cada CRE e, deveremos em primeiro lugar visitar os mais carentes; deveremos 
falar com as pessoas da região, deveremos trocar ideias do que seja efetivamente o CRE; 
deveremos colocar a ideia de CREs como extensão da DE, ideia constante dos Regimentos 
Internos dos CREs. Recebemos convites para participarmos do Encontro da Cultura 
Espírita organizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, dia 20 de agosto, às 19 hs. O 2º 
Tesoureiro Sílvio Dias dos Santos será o nosso representante. A Associação Médico-Espírita 
solicitou cadastro de sociedades pertencentes à USE, será respondida que não poderemos 
fornecer os cadastros em virtude da decisão do CDE. O Snr. Presidente lembrou da nossa 
participação na reunião da 5ª Região do Conselho Federativo Nacional, a ter lugar em 
Curitiba dias 17 e 18 de setembro, em virtude de tratar-se de assunto específico do livro, 
será marcada reunião para organizarmos material específico a respeito. Após houve trocas 
de ideias acerca de se organizar em junho, uma bienal do Livro com outra Expoesp, 
possivelmente em julho, com boa divulgação. Na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, 
às 18h30; será marcada entre a Presidência, os dois Tesoureiros, o Diretor de Patrimônio e 
o Diretor do Depto. do Livro e o snr. José Prado Jr., a fim de ser deliberada sobre a venda 
dos livros. O Lar Anália Franco, de Jundiaí, ofereceu-nos a venda dos cartões de Natal, e 
do que vendermos teremos cinquenta por cento da comissão pelas vendas que fizermos. 
Aceitamos porém se nos couber, pegarmos os pedidos, ficando a entrega pela entidade. Foi 



proposto fazer-se pauta para as reuniões da DE. A 1ª Vice-Presidente Marília de Castro 
colocou-nos a aprovação a questão do patrocínio de folhetos, pastas, cartazes que serão 
usados no Simpósio Jurídico Espírita, que seria feita pelo Escritório de Engenharia de um 
dos candidatos a Prefeito, a DE manifestou-se contrariamente a tal, por ferir os Estatutos 
Sociais da USE. A 1ª Vice-Presidente comentou o êxito das assinaturas do “Meu 
Jornalzinho” e o 1º Tesoureiro Waldemar Fabris apresentou a projeção dos gastos com as 
edições do “Meu Jornalzinho”, comentando que o “Meu Jornalzinho” terá oito páginas por 
edição. Após feitos comentários acerca do aumento da tiragem para o jornal Unificação, 
deveremos aumentar a propaganda, e pedida mais colaboração com relação aos artigos, é 
pensamento da DE criar um Conselho Editorial. Esgotada a pauta da presente reunião, o 
Senhor Presidente solicitou ao sr. Abílio Rodrigues Braga para proferir a prece final, ao 
cabo desta deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata 
que será por mim lida, datada e firmada e por aqueles que estiverem acordes com seus 
termos e deliberações. 
 
São Paulo, 8 de agosto de 1988. 
 
Em tempo: página 59 linha 11 será consultada a entidade para saber se aceitam as nossas 
condições e, retornaremos ao assunto após a resposta, para discussão e aprovação serão 
consultadas outras sociedades espíritas unidas. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 5 - 15 de agosto de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva dia 15/08/1988 

 
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, no 433, bairro de Santana, foi realizada a quinta reunião da Diretoria 
Executiva gestão 1988 a 1990. Esta reunião contou com a presença dos diretores dos 
departamentos além dos membros da Executiva. O Snr. Presidente Nedyr Mendes da 
Rocha saudou os presentes e, solicitou ao 3º Secretário Ariovaldo Albano para proferir a 
prece de abertura e ao cabo desta deu por abertos os trabalhos. Apresentada as justificativas 
de ausência à presente reunião da Diretora do Departamento de Evangelização Infantil 
Carolina Flor da Luz Mattos e do Diretor do Depto. De Educação Clodoaldo de Lima Leite 
por motivos particulares. Iniciando a reunião fala o Diretor do Depto. Livro José Domingos 
da Silva. Junior fez indagações sobre dizeres do Regimento Interno deste Departamento, 
sendo prestados os esclarecimentos. Feitos comentários acerca de reedições de livros 
principalmente “Espiritismo e os Problemas Humanos”. Serão estudadas a reedição das 
apostilas do Depto. de Evangelização Infantil; sendo que a Orientação Doutrinária deverá 
sofrer alterações, por isto a sua edição demorará um pouco mais. Após, feito comentário 
sobre a campanha “Kardec na Biblioteca”, deverá ser feito ofício à Secretaria da Cultura, 
em cada coleção será etiquetada com o nome da Campanha, USE, e o nome do órgão. É 
pensamento fazer a entrega simbólica à Secretaria da Cultura. Será feita a entrega de cada 
órgão a Biblioteca. Este Departamento participará da reunião do CFN dias 17 e 18 de 
setembro, a ter lugar nos dias 17 e 18 de setembro. Departamento de Orientação 
Administrativa e Jurídica: falando por este departamento Flavio Pereira do Valle esteve 
presente na UME de Santos, para o Encontro a 17 de julho, elogiou a presença de diretores 
e participantes. Lembrou que proximamente estará em encontro na UNIME de Taubaté. 
Na reunião geral do Departamento estiveram presentes as UNIMEs de Campinas, São 
Bernardo do Campo e Taubaté. O Diretor do Depto. encarrega-se da regularização pra a 
venda dos terrenos recebidos em doação. Para o Simpósio Jurídico Espírita receberemos 
uma doação de Cz$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzados) da Editora Saraiva. Está 
providenciando a venda dos terrenos da AMEA. Departamento de Mocidades: relatou a 
reunião dos dias 13 e 14 de agosto, na cidade de Ribeirão Preto. Feita a avaliação dos 
trabalhos realizados. Houve preparação para o IV Encontro Estadual a ter lugar em 
Campinas. Nesta reunião foram indicados os nomes integrantes da Comissão Diretora do 
Departamento, que serão indicados oficialmente para terem os nomes propostos à DE. 
Nesta reunião foram definidas a meta para o trabalho. Será revisto o Regimento Interno 
do Departamento, assim como o programa de estudos. Está fazendo novo cadastro. Deverá 
ser reativado o arquivo do Departamento de mocidades. Deverão ser intensificadas as visitas 
aos órgãos. Pedido que um elemento do DM esteja presente nas reuniões gerais do DM, a 
fim de apresentar as atividades deste Departamento. Departamento de Orientação 
Doutrinária: seu Diretor Abel Glaser estuda um documento originado na reunião do CFN 
5ª Região, na cidade de Florianópolis, informou que o material sobre o Atendimento 
Fraterno foi aprovado. Leu e fez comentários acerca dos questionários distribuídos; está 
fazendo o processamento do material. Fez comentários acerca do livro “Atividades 
Doutrinárias”, dizendo que deveríamos melhorá-lo e aprimorá-lo para a sua venda. O Snr. 
Presidente fez comentários de que sediaremos a reunião do CFN 5ª Região, que será 



realizada em São Paulo, com o tema “Quarenta Anos de Pacto Áureo”, pedido que o DOD 
ofereça sugestões a respeito. Departamento de Artes: Moacyr Camargo fez comentários 
sobre Espirarte dias 29 e 30 em São Paulo. Foi solicitado à Secretaria Geral para se elaborar 
um cadastro, quais órgãos tem esse departamento. Em virtude de palestras a serem feitas 
pelo Presidente no estado do Espírito Santo, a próxima reunião da DE será a 29 de agosto. 
O Snr. Presidente nos ofereceu curso de Ciência do Espiritismo a ter lugar nos dias 02 e 
03/09, ministrado por Divaldo Franco, na cidade de Campinas. Sem mais assuntos e 
esgotada a pauta da reunião, deu-se a mesma por encerrada, com prece proferida pelo 2º 
Tesoureiro Sílvio Dias dos Santos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que 
será por mim lida, datada e firmada e por quantos estiverem acordes com seus termos e 
deliberações. 
 
São Paulo, 15 de agosto de 1988. 
 
Assinaturas. 











Ata # 6 - 29 de agosto de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva dia 29/08/1988 

 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito, 
na sede social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua 
Doutor Gabriel Piza, 433, bairro de Santana, foi realizada a sexta reunião da Diretoria 
Executiva gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de diretores, 
o Snr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudando aos presentes, proferiu a prece de 
abertura. Justificada a ausência à presente reunião da 1ª Vice-Presidente Marília de Castro. 
Lida a ata da reunião anterior, sendo aprovada sem quaisquer ressalvas. Na próxima 
reunião será discutido sobre Simpósio Jurídico Espírita. Campanha Kardec na Biblioteca: 
será enviada circular àqueles que já fizeram a reserva, lembrando da necessidade de ser 
procedido o pagamento, e para aquelas que não adquiriram serão incentivadas a solicitar 
remessas das coleções. Serão intensificados os contatos telefônicos. Devido ao custo, serão 
estudadas formas de se racionalizar o envio da correspondência. O 1º Tesoureiro Waldemar 
Fabris expôs problemas existentes na Tesouraria, e na contabilidade. O Diretor de 
Patrimônio futuro incumbir-se-á de proceder aos depósitos bancários e ao levantamento 
contábil na parte referente a venda dos livros. Foi lembrado que em termos da Capital, 
cada órgãos entregará na biblioteca respectiva, sendo doada simbolicamente à Biblioteca 
Central. Recebemos carta de Hermínio Miranda pedindo a devolução dos originais dos 
livros “Criança e o ofício de viver”, “Diversidade dos Carismas”. Apresentado o plano de 
trabalho deste Departamento do Livro. Quem adquirir dez livros ou mais terá desconto e 
prazo de 30 dias para o pagamento. Iremos adquirir para renovação de estoque da Livraria, 
obras da FEB e do IDE. Será feita circular divulgando nossas obras e a existência da Livraria. 
O Snr. Presidente relembrou a nossa participação dias 17 e 18/09 em Curitiba, na reunião 
do CFN 5ª Região. O Snr. Abílio Rodrigues Braga doou máquina de somar. O jornal 
Unificação promoverá o lançamento da Revista Espírita em fascículos, lançamento do IDE. 
Presidente relatou a visita feita ao Estado do Espírito Santo. O Secretário Geral Carlos 
Teixeira Ramos relatou palestra feita em Santo Anastácio. O 1º Secretário Joaquim Soares 
desculpou-se pela ausência na cidade de Santa Bárbara d’Oeste. Esgotada a pauta dos 
trabalhos, deu-se por finda a reunião com prece proferida pelo 2º Secretário, André Luiz 
Galembeck, ao findar esta, deu-se por terminados os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, 
lavrei a presente que será por mim lida, datada e firmada e, por quantos estiverem de acordo 
com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 29 de agosto de 1988. 
 
a) Em tempo,  pag. 61, linha 18, nde se lê Depto da Livraria entenda-se Livraria. 
 
Assinaturas. 
 
 
 
Esta reunião contou com a presença dos diretores dos departamentos além dos membros 
da Executiva. O Snr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudou os presentes e, solicitou 
ao 3º Secretário Ariovaldo Albano para proferir a prece de abertura e ao cabo desta deu por 



abertos os trabalhos. Apresentada as justificativas de ausência à presente reunião da 
Diretora do Departamento de Evangelização Infantil Carolina Flor da Luz Mattos e do 
Diretor do Depto. De Educação Clodoaldo de Lima Leite por motivos particulares. 
Iniciando a reunião fala o Diretor do Depto. Livro José Domingos da Silva. Junior fez 
indagações sobre dizeres do Regimento Interno deste Departamento, sendo prestados os 
esclarecimentos. Feitos comentários acerca de reedições de livros principalmente 
“Espiritismo e os Problemas Humanos”. Serão estudadas a reedição das apostilas do Depto. 
de Evangelização Infantil; sendo que a Orientação Doutrinária deverá sofrer alterações, por 
isto a sua edição demorará um pouco mais. Após, feito comentário sobre a campanha 
“Kardec na Biblioteca”, deverá ser feito ofício à Secretaria da Cultura, em cada coleção será 
etiquetada com o nome da Campanha, USE, e o nome do órgão. É pensamento fazer a 
entrega simbólica à Secretaria da Cultura. Será feita a entrega de cada órgão a Biblioteca. 
Este Departamento participará da reunião do CFN dias 17 e 18 de setembro, a ter lugar 
nos dias 17 e 18 de setembro. Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica: 
falando por este departamento Flavio Pereira do Valle esteve presente na UME de Santos, 
para o Encontro a 17 de julho, elogiou a presença de diretores e participantes. Lembrou 
que proximamente estará em encontro na UNIME de Taubaté. Na reunião geral do 
Departamento estiveram presentes as UNIMEs de Campinas, São Bernardo do Campo e 
Taubaté. O Diretor do Depto. encarrega-se da regularização pra a venda dos terrenos 
recebidos em doação. Para o Simpósio Jurídico Espírita receberemos uma doação de Cz$ 
500.000,00 (quinhentos mil cruzados) da Editora Saraiva. Está providenciando a venda dos 
terrenos da AMEA. Departamento de Mocidades: relatou a reunião dos dias 13 e 14 de 
agosto, na cidade de Ribeirão Preto. Feita a avaliação dos trabalhos realizados. Houve 
preparação para o IV Encontro Estadual a ter lugar em Campinas. Nesta reunião foram 
indicados os nomes integrantes da Comissão Diretora do Departamento, que serão 
indicados oficialmente para terem os nomes propostos à DE. Nesta reunião foram definidas 
a meta para o trabalho. Será revisto o Regimento Interno do Departamento, assim como o 
programa de estudos. Está fazendo novo cadastro. Deverá ser reativado o arquivo do 
Departamento de mocidades. Deverão ser intensificadas as visitas aos órgãos. Pedido que 
um elemento do DM esteja presente nas reuniões gerais do DM, a fim de apresentar as 
atividades deste Departamento. Departamento de Orientação Doutrinária: seu Diretor 
Abel Glaser estuda um documento originado na reunião do CFN 5ª Região, na cidade de 
Florianópolis, informou que o material sobre o Atendimento Fraterno foi aprovado. Leu e 
fez comentários acerca dos questionários distribuídos; está fazendo o processamento do 
material. Fez comentários acerca do livro “Atividades Doutrinárias”, dizendo que 
deveríamos melhorá-lo e aprimorá-lo para a sua venda. O Snr. Presidente fez comentários 
de que sediaremos a reunião do CFN 5ª Região, que será realizada em São Paulo, com o 
tema “Quarenta Anos de Pacto Áureo”, pedido que o DOD ofereça sugestões a respeito. 
Departamento de Artes: Moacyr Camargo fez comentários sobre Espirarte dias 29 e 30 em 
São Paulo. Foi solicitado à Secretaria Geral para se elaborar um cadastro, quais órgãos tem 
esse departamento. Em virtude de palestras a serem feitas pelo Presidente no estado do 
Espírito Santo, a próxima reunião da DE será a 29 de agosto. O Snr. Presidente nos 
ofereceu curso de Ciência do Espiritismo a ter lugar nos dias 02 e 03/09, ministrado por 
Divaldo Franco, na cidade de Campinas. Sem mais assuntos e esgotada a pauta da reunião, 
deu-se a mesma por encerrada, com prece proferida pelo 2º Tesoureiro Sílvio Dias dos 
Santos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que será por mim lida, datada e 
firmada e por quantos estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 



São Paulo, 15 de agosto de 1988. 
 
Assinaturas. 









Ata # 7 - 5 de setembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 05/09 

 
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situada à Rua Gabriel 
Piza, no 433, bairro de Santana, nesta cidade, foi realizada a sétima reunião da Diretoria 
Executiva da atual Gestão 1988 a 1990. Após, ser constatada a presença de número legal 
de diretores, o Sr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudou os presentes e proferiu a 
prece de abertura. Lida a ata da reunião anterior, foi aprovada com uma ressalva. O Sr. 
Presidente indagou da Secretaria se já havia sido expedida as circulares relativas a campanha 
“Kardec na Biblioteca” sendo informado de que está no aguardo de providências do Depto. 
do Livro. Será providenciada carta com as devoluções dos originais dos livros de Hermínio 
de Miranda, conforme decisão da reunião anterior. O Sr. Presidente informou que 
contatou o setor competente e este acertou a aquisição de livros na base por nós proposta. 
Já foram devolvidos os filmes dos livros de Deolindo Amorim e Hermínio Miranda, pela 
empresa que os detinha, estando em poder do Depto. do Livro. Para a reunião do CFN 5ª 
Região a ter lugar em Curitiba, dias 17 e 18/09 a USE será representado por seis pessoas, 
abordaremos: Feira do Livro, Banca, Clube, Trabalho em Braille e Esperanto, e será feito 
neste simpósio, o lançamento da Revista Espírita em fascículos. Recebemos convite para 
participarmos da II Feira do Livro Espírita em Itaquera. O Diretor do Depto. do Livro será 
nosso representante na efeméride. Recebemos da UNIME de São José do Rio Preto 
pedindo uma coleção, para cada uma das cidades da região. Recebemos da UNIME de 
Presidente Prudente confirmando a ida da DE para os dias de 30 de setembro, 01 de 
outubro. Carta da Comenoesp solicitando a presença do Presidente, a fim de proferir a 
prece digo palestra de abertura da Confraternização dia 23 de março. A DE decidiu não 
aceitar a oferta de distribuir os cartões do Lar Anália Franco. Será enviada carta a Bienal 
Internacional do Livro pelo êxito de sua realização. Recebemos carta de confrade do Estado 
de Santa Catarina, pedindo doação de livros e mensagens para Feira do Livro naquele 
estado. O Depto. do Livro irá providenciar a respeito; e informações do Simpósio Jurídico 
Espírita que serão prestadas por Marília de Castro. O Sr. Presidente informou que existe 
proposta da Federação Espirita do Estado do Espírito Santo de ser distribuidor de 
exemplares do “Meu Jornalzinho”, tendo porcentagem nesta distribuição, o assunto será 
estudado pela DE. Recebemos carta de um confrade da cidade de Mineiros do Tietê 
pedindo que a USE estude campanha em favor da Imprensa Espírita, sugerindo que seja 
ampliada a divulgação dos órgãos da Imprensa Espírita. Este assunto será encaminhado à 
1ª Vice Presidente Marília de Castro. A 1ª Vice-Presidente Marília de Castro nos apresentou  
o Programa do Simpósio Jurídico Espírita dizendo que da Comissão fazem parte: Maria 
José Bernardi da Silva, Flavio Pereira do Valle, Alberto José Gemelgo, Carlos Roberto e 
Luiz Carlos Storino, e o programa é o seguinte: no dia 15 – 9h30: abertura; 10 hs: palestra 
“Transplante de Órgãos” com Freitas Nobre e Ary Lex; 12 h: almoço; 14h00: “Meio 
Ambiente” com Izaías Claro; 16h30: Aborto, Eutanásia e Pena de Morte com Marco 
Antônio Monteiro e Marlene Severino Nobre. No dia 16 de outubro, às 9h30: tema 
“Violência, Ação, Reação e Prevenção” com Rosmary Correa e Alberto Calvo; 14h00: 
Mediunidade e a Lei, com expositores a serem convidados. Serão aceitas teses doutrinárias 
ou melhor serão feitas teses jurídicas à luz da Doutrina Espírita; haverá comissão para 
análise dos trabalhos constituídos pelos Desembargadores Djalma Zafrano, Correia Dias e 



Vallim Belloche. Será divulgado na Imprensa Espírita o programa e os folhetos de 
divulgação estão sendo elaborados por um profissional, sendo que após este material deverá 
ser apreciado pela DE; lida a circular que será enviada. O Sr. Presidente teceu comentários 
acerca da forma como é elaborado o “Meu Jornalzinho”; entendendo que o mesmo é feito, 
sem que saibamos como são feitas suas matérias e, que a DE deveria participar mais da 
elaboração do Jornal. Em contrapartida, a 1ª Vice Presidente informou que para elaboração 
do Jornal existe uma comissão de redação que é formada pelos diretores de tais 
Departamentos, sendo que estes foram aprovados pela DE, e que se formos nos preocupar 
com a elaboração do Jornal, deixaríamos de debater assuntos que interessam ao 
Movimento. Depois lembrou que o mínimo de exemplares feitos pela Empresa Folha da 
Manhã de um Jornal é cinco mil números. Lembrou que no momento em que ficou 
decidido a elaboração do Jornal, ela comprometeu-se a ampará-lo financeiramente, e 
ressaltou que a comissão que elabora o “Meu Jornalzinho” deve ter a confiança da DE. O 
Presidente manifestando-se disse que o seu desejo é que o “Meu Jornalzinho” vá em frente, 
porém ressalta de que deveremos ser partícipes do que ocorre, e que poderemos resolver 
juntos. A 1ª Vice-Presidente enfatizou que o “Meu Jornalzinho” somente será rodado 
quando dispuser de suporte financeiro. O Sr. Abílio Rodrigues Braga enfatizou da 
necessidade de sermos mais claros ao prestar as informações sobre os assuntos. O Presidente 
explora que deverão ser colocadas mais informações à DE. O Sr. Abílio Rodrigues Braga 
enfatizou que devido ao movimento financeiro, teremos que num futuro próximo, teremos, 
digo cada setor com sua conta corrente. O 1º Tesoureiro Waldemar Fabris expôs os 
problemas financeiros da USE. A 1ª Vice-Presidente lembrou o jornal Unificação está 
deficitário, e que a nossa prioridade deve ser a diminuição ou eliminação deste déficit. Após 
houve comentários acerca da abertura de cadastro junto a Empresa Folha da Manhã e a 1ª 
Vice-Presidente justificou tal, alegando que se pudermos pagar em trinta dias, pelo mesmo 
valor, poderíamos neste prazo, fazer a aplicação do dinheiro. Esta ideia foi contraditada 
pelo Presidente e pelo 1º Tesoureiro. Reunião do CDE feitos comentários acerca das 
propostas e de nossa posição perante elas. Apresentado pelo Presidente notícia de jornal de 
proposta feita para agraciar o 2º Vice-Presidente Antônio Cesar Perri de Carvalho, com 
diploma de Honra ao Mérito. A DE associa com estas homenagens e cumprimenta o seu 
integrante por esta honraria. Esta nota será levada ao CDE. O Secretário Geral apresentou 
proposta de renovação de contrato da manutenção do computador feita pela Runtec – 
Comércio de Assistência Técnicas de Máquinas Ltda., a DE aprovou a renovação deste 
contrato. O DM/CRE solicitou à DE a expedição de cartas para a Administração Regional 
de Santana e Administração do Center Norte, pedindo este local para fazer Feiras do Livro 
Espírita, debaixo de rua circulante no Metrô e no Center Norte. O DM/USE irá expedir 
circular de divulgação para o IV Encontro de Mocidades e para tanto solicitou verbas, e foi 
aprovada a concessão desta verba. O Sr. Abílio Rodrigues Braga informou que trouxe um 
técnico que procedeu ao conserto do fogão, que procedeu os reparos. Proximamente trará 
orçamento para instalação dos extintores de incêndio. Foi empossada no cargo de Diretor 
do DM/USE João Paulo Cesar Patrocínio. O Presidente indagou quem conheceria o 
depositário das fitas da extinta TV Tupi, a fim de vermos a possibilidade de obtermos fitas 
do programa “Pinga Fogo” com entrevistas de Chico Xavier. Esgotada a ordem do dia, 
ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou ao Tesoureiro 
Waldemar Fabris para proferir a prece de encerramento, ao cabo desta deu por findos os 
trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente  ata que será por mim lida, datada 
e firmada, e que aqueles que estiveram acordes com seus termos e deliberações. 
 



São Paulo, 05 de Setembro de 1988. 
 
Em tempo a) Acrescentei que o 2º Secretário Joaquim Soares mencionou que a 
independência financeira e autonomia foi assumida na Gestão anterior; b) Serão 
adquiridos livros junto à FEB, no prazo 30, 60 e 90 dias; c) acrescentar carta será enviada à 
FEESP pela participação da Bienal. 
 
Assinaturas. 















Ata # 8 - 12 de setembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria  USE de 12/09. 

 
Aos doze dias do mês de setembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situado à rua Gabriel Piza, 
433, no bairro de Santana, foi realizada a oitava reunião da Diretoria Executiva Gestão 
1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de diretores, o Sr. Presidente 
Nedyr Mendes da Rocha saudando aos presentes, deu por abertos os trabalhos. A prece 
inicial foi feita pelo 1º Secretário Waldemar Fabris, lida ata da reunião aprovada  com as 
alterações que constam no final.  Após houve comentários acerca do oferecimento feito 
pelo representante da UNIME de Rio Preto sobre a nova feitura do Jornal Unificação, 
inclusive com a diminuição do tamanho do jornal. Feitos comentários acerca do contato 
que devemos ter com a Secretaria da Cultura; será feito  o primeiro contato pelo Diretor 
de Patrimônio Abílio Rodrigues Braga onde será marcada data para a entrega da coleção 
de Allan Kardec a esta Secretaria, e este contato será acompanhado de um ofício, iremos 
marcar esta entrega para outubro, e deveremos procurar protocolar o ofício. Dia 30 de 
setembro, a DE far-se-á representar na cidade de Presidente Prudente onde o Presidente 
fará palestra no C. E. Jesus de Nazareno; dia 01/10 haverá reunião com o Movimento 
Espírita da região no Centro Espírita O Poder da Fé; além do Presidente irão o 1º 
Tesoureiro e o 2º Secretário. O Presidente será nosso representante no Congresso Espírita 
Paulista, realizada pela FEESP, dias 23, 24, 25, na cidade de Águas de São Pedro. Após 
houve troca de ideias acerca da reunião do CDE, em particular sobre a proposta 
apresentada pela UDE 18ª Zona. O Presidente entende que a ausência do órgão que propôs 
o assunto, deve ser entendido como descaso aos ausentes. Entende que  a DE durante as 
reuniões do CDE deve ter concordância de ponto de vista, entende que as justificativas 
apresentadas pelo 2ª Secretaria eram descabidas. O Secretário Geral entende que as 
propostas apresentadas devem ser discutidas. Entende que a posição do Conselho foi 
coerente, pois permitiu ao órgão que viesse a explicar a proposta, com isto houve uma 
atitude coerente.  O Sr. Presidente discordando desta posição, entende que na reunião em 
que os órgãos que apresentariam a proposta, estiveram ausentes deve o Conselho arquivar 
a proposta. Mudando de assunto, o Sr. Presidente esteve presente na 1ª Feira do Livro 
Espírita de São Carlos dia 10, representou a USE e fez a abertura do Encontro Estadual de 
Evangelizadores, na cidade de Piracicaba dia 10/09. Recebemos para participarmos do 
Zonal Bloco B dia 25/9, na cidade de Campinas, Joaquim Soares representar-nos-á nesta 
reunião. Recebemos carta de Centro Espírita da cidade de Apiaí, pedindo livros e  ajuda 
financeira, será enviada edição comemorativa do Livro  dos Espíritos. Deverá ser revisto o 
preço atualizado da “Missão de Allan Kardec”. A Secretaria Geral apresentou-nos encarte 
extraído do Jornal “Hoje em Dia” enviado pela União Espírita Mineira onde está destacada 
matéria sobre Espiritismo de Allan Kardec a Chico Xavier, será enviada a União Espírita 
Mineira congratulando-nos pela divulgação da Doutrina. A Vice-Presidente Marília de 
Castro apresentou o rascunho do cartaz do Simpósio Jurídico Espírita, serão feitos três mil 
cartazes e apresentou o folheto do convite. Feitos comentários de que os cartazes deverão 
ser de boa qualidade. Serão feitos cartazes para a distribuição em sociedades espíritas, em 
locais jurídicos. Todos fizeram comentários acerca de que a propaganda deva ser feita 
antecipada, porém a 1ª Vice-Presidente justificou o atraso pela demora de resposta dos 
expositores convidados. Houve contacto com o Presidente, 1º Tribunal de Alçada Civil, 



Marcos Vinicius de Fontes Andrade, esteve na maternidade de Jesus, José e Maria, 
divulgando o Simpósio para Advogados lá existentes. Informou que já há três inscritos, e a 
capacidade do salão da ordem, de 90 pessoas, custo é de 40 OTNs; e o almoço será no 
restaurante 1 e 2 Feijão com Arroz. Após leu a carta que será enviada pedindo colaboração 
para assinaturas do “Meu Jornalzinho”. Informou que existe promoção de quem colaborará 
na importância de Cz$ 1.500,00 que recebeu os números de zero a 02 e o número a partir 
de setembro, já coletou uma série de endereços e estes serão atualizados, e para mandar 
para um número maior de pessoas. A promoção para as sociedades espíritas este mês é o 
pagamento de Cz$ 1.800,00 anuais, com o pagamento de duas assinaturas, recebendo a 
terceira cancelando, a partir de outubro até o dia trinta de outubro, pela importância de 
Cz$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos cruzados). Foram enviadas para as secretarias, à guisa 
de promoção três números, agora se a sociedade quiser continuar a receber, terá que fazer 
a assinatura. Será visto o cadastro de pessoas físicas que temos relacionadas para a 
divulgação de “Meu Jornalzinho”, o 1º Secretário lembrou que poderíamos usar o cadastro 
elaborado quando da comemoração de quarenta anos da USE, e a lista dos que firmaram 
a nossa proposta da Constituinte. A DE deveria ser informada qual o percentual cabente 
ao Jornalzinho dentre o balancete apresentado. O 1º Tesoureiro entende que este 
levantamento será difícil, pela maneira com que são recebidas as importâncias do “Meu 
Jornalzinho”. O Diretor de Patrimônio entende que deve haver contas separadas, 
correspondentes a cada setor de trabalho. O 1º Tesoureiro entende que há vários 
inconvenientes em se manter várias contas. O Secretário Geral entende que o 2º Tesoureiro 
deva fazer o acompanhamento da receita, do “Meu Jornalzinho”. A Vice-Presidente entende 
que deveremos honrar o compromisso que temos com os assinantes e informa que o lema 
do Impresso “Mediunidade e o Ser” do Simpósio Jurídico Espirita (será defendido). O 
Secretário Geral quer saber se economicamente, o Jornal está ou não deficitário. O Diretor 
de Patrimônio entende que nosso dinheiro deva ser aplicado. O Presidente entende que 
na medida em que temos compromissos com os assinantes, e que o nosso objetivo, deva 
ser com que o “Meu Jornalzinho” vá em frente, e que ele seja auto-suficiente. O 1º 
Tesoureiro reportou-se de que no início do ano, tínhamos em caixa Cz$ 800.000,00, porém 
este dinheiro que originariamente, deveria ser aplicado nas despesas administrativas, foi 
desviado para outras finalidades, e que as nossas maiores despesas hoje em dia são 
representadas pelo Jornal Unificação, deveríamos discutir a maneira de cobrir este déficit, 
e lembra que cada atividade deva prestar contas à Tesouraria e citam como exemplo a 
Comissão do VII Congresso. O Diretor de Patrimônio entende que deve haver a prestação 
de contas pelos Departamentos e atividades. O 1º Tesoureiro entende o problema da 
contabilidade continuará a existir. O Diretor de Patrimônio entende que para o reforço de 
nosso caixa, deveremos incentivar a campanha financeira. A 1ª Vice-Presidente reforça esta 
ideia, e aproveita para relatar que fez palestras em Joinville e Camboriú, aproveitou para 
fazer a divulgação do “Meu Jornalzinho”, e disse que a edição Unificação terá o fechamento 
em 26 de Setembro. Para preencher o Conselho Editorial foi proposto o nome da 1ª Vice-
Presidente e do 2º Vice-Presidente. O Presidente entende que o Editorial, por refletir o 
pensamento da USE, deve ser feito pela DE. Tendo pedidas as notícias, o terceiro nome 
para Conselho Editorial será convidado pelos dois Vice-Presidentes e será dada ciência à 
DE. Conselho Editorial selecionará a matéria, necessariamente não precisa ?. A 1ª Vice 
Presidente enfatizou da necessidade de se obter um revisor para que o Conselho Editorial 
se desobrigue desta tarefa. Após, tocou na questão publicitária teremos que obter nomes 
para o contato com as empresas para colocarem anúncio no jornal, a princípio o 1º 
Tesoureiro e o Diretor de Patrimônio irão fazer os primeiros contatos. O Diretor de 



Patrimônio obteve acrescentar 4 extintores de incêndio pelo preço de Cz$ 15.681,60, este 
orçamento foi aprovado e serão adquiridos. Foi autorizado a Livraria a responder as cartas 
com assuntos pertinentes. Serão vistos calços de borracha para as cadeiras . A Livraria terá 
o catálogo de preços de nossas publicações, fica serem noticiadas no Jornal. Esgotada a 
ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou ao 
2º Tesoureiro Silvio Dias dos Santos para proferir a prece final, ao cabo desta, deu por 
findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que será assinada por 
mim lida, datada e firmada. E para aqueles que tiverem acordos em seus termos e 
deliberações. 
 
São Paulo, 12 de Setembro de 1.988. 
 
a) na dúvida do Sr. Secretário Geral, foi respondido de que o “Meu Jornalzinho” é auto-
suficiente. 
Assinaturas. 
 















Ata # 9 - 19 de setembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria dia 19/09. 

 
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito, 
na sede social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua 
Doutor Gabriel Piza, no 433, foi realizada a nona reunião da Diretoria Executiva gestão 
1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de diretores, o Snr. Presidente 
Nedyr Mendes da Rocha saudando aos presentes proferiu a prece de abertura. A ata da 
reunião anterior foi lida sendo aprovada sem quaisquer alterações, apenas que conste o 
esclarecimento de dúvida ao seu final, o 2º Secretário, Joaquim Soares, questiona a extensão 
e o comprimento da ata. Tal assunto será objetivo de considerações posteriores. O 2º 
Tesoureiro Silvio Dias dos Santos e a 1ª Vice-Presidente solicitaram licença para 
temporariamente retirarem-se da reunião, a este respeito o Snr. Presidente menciona que 
os diretores não assumam compromisso durante o período da reunião, e que todos os 
diretores devem assistir a reunião completa. Departamento de Orientação Doutrinária: o 
Diretor Abel Glaser entregou ao Secretário Geral minuta da convocação para a reunião 
Geral do Departamento e mais material, serão enviadas 10 folhas para serem acrescidas às 
apostilas já distribuídas, estas folhas são retificações aprovadas, estas alterações advêm de 
propostas dos órgãos e são debatidas para que as apostilas não fiquem defasadas, são 
enviadas, e tal duplicação é feita sem ônus para a USE. Após comentou a proposta da 
UNIME de São José do Rio Preto sobre a apostila “Atividades Doutrinárias”, que 
pretendem no Curso de Mediunidade, acrescentar alternadamente aula de cultura 
evangélica e doutrinária, e pretendem acrescer à bibliografia obras que não as da 
Codificação, lembrou que seis apostilas já foram aprovadas. Fez comentários acerca da 
resposta dos questionários, informando que fará Cursos ou Encontros de Doutrina. E 
comentou que 111 centros que realizam Atendimento Fraterno, porém 03 conhecem a 
apostila Ciclo Básico do Espiritismo, e com esta apostila irá enriquecer e dar subsídios ao 
trabalho que hoje é feito empiricamente, trazendo subsídios e enriquecendo o trabalho. 
Lembrou que a FEB possui comissão para sistematizar trabalho sobre Mediunidade, 
Desobsessão e Passes. Já enviou material, e lembrou que o trabalho sobre o passe é nossa 
preocupação. Lembrou da Reunião Geral de seu departamento a 30 de outubro. O Snr. 
Presidente lembrou que no ano de 1989, a FEB fará um Congresso Espírita Internacional, 
e que solicitou a todas as federativas, no sentido de que elaborem questionários, com dados 
das sociedades espíritas, e estas sugestões deverão ser apresentadas na reunião do CFN no 
mês de novembro a fim de que se elabore um questionário único para as federativas, e 
solicitou cooperação para a elaboração dos mesmos, aos departamentos citou algo que 
poderia fazer parte, apresentar estatísticas do número de pessoas que atende, quantos são 
assistidos no Serviço Assistencial. O Diretor do DOD entende que se for para ser fornecida 
resposta global, por todas sociedades dever ser algo bem sintético, e de fácil resposta e com 
o mínimo de informações. O Presidente entende que este questionário servirá de subsídio 
para aquele a ser elaborado pelo IBGE, e que pede que estas informações sejam prestadas 
no Congresso e entende que devemos preparar monitores junto aos órgãos para ajudarem 
o preenchimento nas casas espíritas e que poderíamos colocar sugestões de dados que 
interessem aos órgãos, e teríamos subsídios ao questionário a ser elaborado pelo CFN, e 
acionar os deptos. para colaborar. Citou como exemplo de trabalho, a Expoesp. O Diretor 
do DOD lembrou que recebeu cópias de seu questionário que não pode ser colhido dado 



algum, e que deveremos no próximo motivar a casa para que apresente todas as atividades 
que realize. O Presidente reafirma que estes questionários devem ter o condão de 
igualmente o fornecimento de elementos às sociedades, ver as informações que possam 
realmente interessá-los. O Diretor do DOD lembrou que a grande falha da USE é não ter 
dados atualizados sobre as obras assistenciais e questionário deve abranger o Estado. O 
Diretor de Patrimônio lembrou que deveremos ver quais as prioridades para a elaboração 
de tal questionário. O Presidente reafirma que para a aplicação do questionário, deveremos 
preparar monitores junto aos órgãos. O 1º Secretário Joaquim Soares entende que 
deveríamos começar urgente as reuniões de preparação de monitores a nível de CRE. O 
Presidente entende que os monitores deem ser pelas UDEs e UNIMEs, pois os CREs estão 
distanciados dos centros. O Secretário Geral lembrou de que havia ideia de se fazer 
recenseamento, porém pelas dificuldades surgidas esta ideia foi abandonada. Este 
questionário seria a forma de a USE entrar na sociedade espírita, e esta ideia de se fazer o 
questionário, junto com o outro, já distribuído dará informações aos departamentos sobre 
as sociedades pois reportando-se a ideia já exposta, lembrou que a DE deve ter escopo de 
ajudar a sociedade, e para isto necessitaríamos de recursos financeiros, e este questionário 
permitiria o contato da DE com os órgãos. O Diretor de Patrimônio entende que este 
questionário trará motivação ao trabalho. O Diretor do DOD entende que deveremos 
unificar os dados, primeiro sabendo quais são eles, e comprometeu-se a apresentar modelos 
de questionários. O Presidente entende que um questionário uniforme é ideal para se 
apresentar no Congresso do CFN e lá será decidido se observar-se o padrão ou o mesmo 
será igual a todas as federativas, e entende indispensável haver monitor para a sua aplicação. 
O Diretor de Patrimônio lembrou que na reunião CFN 5ª Região foram apresentados 
dados estatísticos sobre feiras e bancas e isto repercutiu favoravelmente. O Presidente 
lembrou que propôs na mencionada reunião, que quando houvesse feiras seria solicitado 
às editoras, a parte da obra, em seu conteúdo, deixando as capas para serem postas nas 
obras, comemorando o evento e este Encontro foi bom. O Primeiro Tesoureiro entende 
que será bom conhecermos a realidade de nossas casas espíritas. O Secretário Geral entende 
que o custo dispendido terá um retorno e que o cadastro será uma amostragem. O 
Presidente entende que há a uniformização das informações, e que estão enriquecendo o 
nosso banco de dados. O Diretor do Depto. de Artes Moacyr Camargo apresentou suas 
atividades dizendo que incentiva a criação de Departamentos de Artes nos órgãos, e que o 
Departamento foi solicitado a se apresentar em Presidente Prudente e UDE 21ª Zona, em 
eventos regionais e também na UNIME de Limeira, entende que isto dá credibilidade ao 
trabalho. Quanto ao projeto Espirarte, deverá ser realizado no Colégio Buenos Aires, 
dependendo a data de confirmação, solicita cooperação para adquirir alimentos, para dois 
dias, para trezentas pessoas, será atividade o dia inteiro, e são aguardados de 150 a 200 
pessoas. Amanhã haverá reunião, na qual o valor da taxa será decidido. Será cobrada taxa 
de inscrição além de que no Projeto onde são realizadas reuniões todos os terceiros 
domingos do mês são cobrados ingressos, para custear a aquisição de material do 
Departamento. A refeição para o evento será servida no local e já obteve pessoas que se 
encarregam. A taxa de inscrição, entende, que cobrirá perfeitamente as despesas, e entente 
que é necessário o departamento ter aparelhagem, pois locação destes aparelhos onera o 
Departamento. E, disse que, pretende a colaboração da DE na parte financeira, sendo 
solicitado um adiantamento que seria devolvido logo após haver recebido as taxas de 
inscrição. E o Departamento poderá se apresentar nos órgãos, desde que fosse avisado com 
antecedência. O Presidente solicita ao Departamento colaboração no questionário. O 
Diretor de Patrimônio entende que deveremos preparar pessoas para preencher os 



questionários. Após, houve comentários sobre a Ficha de Atualização Rosa. O Secretário 
fez comentários que houve pouca devolução, cerca de duzentas. O Secretário Geral entende 
que este formulário é válido para haver a legalização dos nomes da Diretoria. O 2º 
Secretário entende que a repetição de dados, desmotiva o preenchimento deste 
questionário. O Presidente entende que deveríamos enviar as fichas parcialmente 
preenchidas a fim de serem completadas pela sociedade. O Diretor do Depto. de Artes 
reiterou o pedido de liberação de verbas, este assunto será visto oportunamente. Falando a 
seguir, o Depto. do Livro informou que recebeu seis respostas do questionário. Apresentou 
carta de Campinas na campanha “Kardec na Biblioteca”, será explicado ao representante 
de que somente deverão ser enviadas a Bibliotecas Municipais. A UDE 14ª Zona entregou 
a coleção na Biblioteca de Vila Prudente em 15/10. Já existe reserva de pedidos de 113 
coleções e esteve na UNIME de Osasco dia 28 de agosto e, incentivou a aquisição de 
coleções. Ressaltou que é interessante que as bibliotecas saibam de que a coleção está sendo 
entregue pela USE. Sugeriu que quando membros da DE viajassem, levariam coleções para 
as cidades para motivar a aquisição e, fazer a distribuição nas cidades. Comentou acerca da 
Reunião 5ª Região CFN onde se discutiu apresentado pela USE - Braille e o Espiritismo, 
Espiritismo no século XX - Banca, Livro e Clube do Livro Espírita e Feira, recebendo 
sugestões dos demais estados. Decidiu-se e será discutida na DE a proposta de se realizar 
uma Bienal Estadual do Livro em 1989 e a Expoesp em 1990, e entende que o trabalho já 
deva ser iniciado, para termos o resultado esperado. O Livro Espírita é bem aceito e dever 
ser colocado ao público, a divulgação do Livro é essencial à Doutrina. Lembrou que 
poderíamos fazer a Bienal, no aniversário da USE. Apresentou em linhas gerais a Reunião 
CFN 5ª Região, e que São Paulo fez a exposição mais longa. O Presidente elogiou a conduta 
do Diretor do Livro naquela reunião. Deverão ser feitas apostilas do trabalho realizado por 
São Paulo e disse que distribuiu material na reunião CFN 5ª Região. Será feita divulgação 
do livro, em termos estaduais. O Presidente lembrou de que em um ano será feita a Bienal 
e no outro a Expoesp, coincidindo com a data de aniversário da USE, isto servirá para 
motivar as editoras, iremos procurar ocupar o nosso espaço, para não deixar espaços vazios 
a outros movimentos. O 1º Secretário propôs que se forme comissão para se ver as coisas 
necessárias, para estas realizações. Os elementos se colocam como colaboradores. A 
Comissão poderia estudar os pormenores da realização. O Secretário Geral lembrou que 
poderíamos usar o mezanino da Estação São Bento do Metrô e estes e outros pormenores 
serão discutidos proximamente, após a Comissão haver iniciado o trabalho. O 1º Secretário 
lembrou que a Comissão deveria ser escolhida na DE, a fim de trazer algo concreto, a fim 
de delinear o trabalho, e deve ser atividade que se auto custeie. O Diretor de Patrimônio 
sobre a reunião CFN 5ª Região foi uma das melhores que participou, gostou demais e 
entende que a distribuidora de livros é a melhor forma de se divulgar o livro e trazer 
numerários, obteve 07 assinaturas do “Meu Jornalzinho”. Com a exceção de um artigo, o 
mesmo foi parabenizado, inclusive será feita a divulgação na Rádio Rio de Janeiro, e feita a 
solicitação de que o DOD assessore o “Meu Jornalzinho” nos aspectos doutrinários, embora 
seja a faixa etária da evangelização, e solicitado que não haja a colocação das estórias em 
nível tal avançado e deve ser usado vocabulário mais próprio da criança, e que não se 
apresentasse os casos polêmicos para evitar cisão. Com relação a isto a 1ª Vice-Presidente 
lembrou que não se opunha que o DOD fizesse o jornal, e que a linguagem usada era 
adequada a linguagem de hoje. O Presidente lembrou de que não concorda com o DOD 
fora da elaboração do “Meu Jornalzinho” pois o DOD é o guardião da Doutrina, pois o 
DOD é aquele que estará vigilante no conteúdo das matérias. A 1ª Vice-Presidente lembrou 
que embora valida, a participação será somente para alguns casos, pois é nossa obrigação 



saber Doutrina, porém em alguns trabalhos gostaria de ter a participação de elementos do 
DOD. O Presidente entende que o DOD deva analisar os livros que viermos a receber, e 
cada setor deve trabalhar dentro de sua área, no “Meu Jornalzinho” e no “Unificação”. O 
Diretor do DOD conversará com os demais elementos da Comissão Diretora visando 
assumir o trabalho. O Presidente ressaltou de que é importante a participação de todos. O 
Diretor de Patrimônio lembrou que todos levaram exemplares do “Meu Jornalzinho”. A 1ª 
Vice-Presidente, sobre a linguagem, disse que algumas pessoas são conservadoras, a opção 
da linguagem é para as crianças, a opção deve ser a linguagem da criança de hoje. O 
vocabulário usado é o usado pelas crianças hoje em dia. O Diretor do Depto. do Livro 
lembrou de a nossa Livraria ter obras em outros idiomas. Para a próxima reunião da DE 
constituiremos a Comissão encarregada de apresentar o planejamento da Bienal. O Diretor 
de Patrimônio lembrou de que pagaremos ao IDE, no prazo de 90 dias, Cz$ 238.639,00, e 
para a FEB, Cz$ 300.764,00 de nossas aquisições em livros, porém estes livros já estão 
sendo vendidos e pretende incentivar a aquisição e a venda de livros, diz que pretende 
construir uma sala, onde seria o depósito dos mesmos, e já obteve Cz$ 500.000,00 para 
isso, sugeriu obtermos pedreiros a fim de que este faça orçamento, e iniciemos as obras, o 
mais rápido possível. Irá manter contato com Carlos Cirne, pois este supervisionou a 
construção de nossa sede, e poderá supervisionar esta obra, teremos que analisar o que 
efetivamente iremos construir, isto permitirá o melhor controle da Livraria, e com isso 
faremos a coisa caminhar para a nossa auto realização. O 1º Secretário, o Diretor de 
Patrimônio e o Diretor do Departamento do Livro farão o plano para a construção e na 
próxima reunião será apresentada a proposta, e os livros que recebeu em doação passou à 
Livraria. Os filmes dos livros, o Snr. Presidente passou ao Departamento. O Departamento 
de Finanças que proponha campanhas. A Primeira Vice-Presidente apresentou os folhetos 
e cartazes relativos ao Simpósio Jurídico Espírita. Serão divulgados nos Fóruns e Delegacias, 
nos jornais da imprensa jurídica, serão divulgados nas federativas, serão levados cartazes e 
convites aos expositores. É pensamento fazer anais, serão enviados convites, às sociedades 
unidas ou não, e será utilizado o malote do Tribunal. Pagará em trinta dias os cartazes, os 
Tesoureiros do evento serão Silvio Dias dos Santos e Maria José Bernadi da Silva e após 
prestarão conta do movimento à Tesouraria. Já obteve cerca de mil endereços para o “Meu 
Jornalzinho”. Com relação ao jornal Unificação, pretende alterar a sua linha, para torna-lo 
atraente, precisa que o jornal seja auto sustentável com a publicidade, faz pesquisa do “Meu 
Jornalzinho” para o retorno. Já obteve cadastro na Folha. Pretende visita todos os 
Expositores, a fim de solicitar resumo de tese, e talvez publique a tese dos Expositores. O 
Presidente ressaltou que na reunião de Curitiba, houve interesse no Simpósio Jurídico. 
Contratará funcionárias para o trabalho de atualização do cadastro do “Meu Jornalzinho”. 
Após o Presidente fez comentários dizendo que às vezes liga para a nossa sede e não 
encontra funcionário. O Secretário Geral apresentou justificativa da ausência do mesmo 
em nossa sede, dizendo que os mesmos necessitam fazer serviços externos. A 1ª Vice-
Presidente fez comentários dizendo que teríamos pela necessidade de contato, um office 
boy. Serão feitos envelopes. A UNIME de Taubaté dia 25 de setembro fará um Encontro 
de Família, e convidou a DE, o 2º Secretário irá nos representar. A Federação Espírita 
Catarinense convidou para o 5º Encontro de Expositores, dias 08 e 09 de outubro, na 
cidade de Caçador, a USE não poderá se fazer presente e, será enviada carta a respeito. A 
Snra. Ercy Ayalla nos convidou para a conferência de Eloi de Oliveira, do Centro 
Mediunidade, de Manhattan. Será cancelada a nossa firma de Lux. Carta do Centro 
Espírtia Amor e Luz, pedindo o desligamento do movimento de unificação, deste centro e 
de Santos. Apresentada a justificativa da presente reunião Depto. de Serviço Assist. Espírita 



Maria Apparecida Valente. Esgotada a pauta da reunião, o Presidente Nedyr Mendes da 
Rocha solicitou ao Diretor do Depto. de Artes Moacyr Camargo para proferir prece final, 
ao cabo desta, deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente 
ata que será por mim lida, datada e firmada e, por aqueles que estiverem acordes com seus 
termos e deliberações. 
 
 
São Paulo, 19 de setembro de 1988. 
 
a) O DOD ficará englobado na equipe do jornal, por sugestão da 1ª Vice-Presidente; 
b) Sobre o subsídio aquele elaborado pelo IBGE leia-se isto seria treino para prestar 

informações; 
c) Será pedido aos Expositores do Simpósio um resumo do que irão expor; 
d) Lembrou que seis apostilas já foram aprovadas oriundas do Bloco B, pela reunião geral 

do DOD. 
 
Assinaturas. 





























Ata # 10 - 26 de setembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 26/09. 

 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de hum mil e novecentos e oitenta e oito, na sede 
social na União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a décima reunião da Diretoria 
Executiva Gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de 
diretores, o Sr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudando aos presentes, proferiu a 
prece de abertura. Como primeiro assunto, o Presidente leu trechos da crônica de autoria 
de Sergio Lourenço, artigo que saiu no Clarim. Após houve trocas de ideias, sendo aparadas 
arestas, que culminou com um abraço entre o Presidente e a 1º Vice-Presidente. Lida a ata 
da reunião anterior, sendo aprovada com as alterações  que constam de seu final. A D.E. 
foi convidada a enviar oradores para uma palestra na cidade de Piraçununga dia 29 de 
outubro sendo escolhidos para representar a D.E. serão o Depto. do Livro José Domingos 
da Silva Jr e 2º Secretario André Luiz Galembeck. A 1ª Vice-Presidente Marília de Castro 
elogiou o trabalho do 2º Tesoureiro, para a feitura do Jornal “Unificação”. A 1ª Vice-
Presidente deu-nos a conhecer o Editorial do jornal Unificação, sendo que todos elogiaram 
o seu conteúdo, porém foi proposto que o mesmo seja distribuído com antecedência, com 
cópia para todos os diretores com o fito de aprimorá-lo. Apresentou o modelo de primeira 
página do novo número do jornal Unificação. Recebido o convite da Câmara Municipal 
de Araçatuba, convidando-nos para a cerimônia de entrega do diploma “Honra ao Mérito” 
ao 2º Vice-Presidente, e como acompanhantes da representação o 1º Tesoureiro e o 2º 
Secretário. A 1ª Vice-Presidente apresentou o cartaz para o Simpósio Jurídico Espírita, que 
foi enviado às sociedades espíritas e aos locais jurídicos. O Presidente informou que no 
Congresso Espírita Paulista fez divulgação do Simpósio Jurídico Espírita e o “Meu 
Jornalzinho”. Já foram enviados convites aos advogados que já enviaram nomes, e será 
enviada divulgação do Simpósio à Rádio Rio de Janeiro, serão feitos 1.800 cartazes. Aos 
presentes, foi distribuído o terceiro exemplar do “Meu Jornalzinho”. A D.E. irá fazer visitas 
à Unime de Bauru, para auscultar o movimento da cidade. O 1º Tesoureiro representar-
nos-á na 4ª Festa dos Sonhos, promovida pelo C. E. União Fraternal, no dia 02/10, 9hs00, 
na inauguração da sede do N. E. A Paz em Jesus, a D.E. será representada pelo 2º 
Tesoureiro. No dia 26 de setembro, 16 hs00, haverá reunião informal entre elementos da 
D.E., o 1º Tesoureiro e o Diretor de Patrimônio com diretores da FEESP. Sobre a 
construção do depósito da livraria, o 1º Tesoureiro fará o croquis, e após este levado à 
construtora. Apresentou o cheque de Cz$ 500.000,00, será feita carta de agradecimento ao 
Centro Espírita Amaro Rodrigues da Silva pela doação. Já vendeu cerca de Cz$ 200.000,00 
da aquisição feita. Informou que os extintores já se encontram na nossa sede. O Snr. 
Alberto Roberto Netto solicita-nos indicação de como organizar uma creche, isto será 
providenciado. A Federação Espírita Paranaense pede-nos cadastro de sociedades, isto será 
discutido após analise de deliberação do C.D.E. a respeito. Serão devolvidos desenhos feitos 
pela filha de Hermínio C. Miranda. Serão feitos relatórios de atividades para a reunião do 
C.F.N. em novembro. A 1ª Vice-Presidente indaga ao Presidente como apresentar proposta 
ao C. F.N. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o Snr. 
Presidente solicitou à 1ª Vice-Presidente que sob, digo para proferir a prece final, ao cabo 
desta, deu por findos os trabalhos, ao cabo desta deu, digo, Eu, André Luiz Galembeck, 



lavrei a presente ata que será por mim lida datada e firmada, e para aqueles que estiverem  
acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 26 de setembro de 1988. 
 
a)onde se lê Congresso Espírita Paulista, leia-se Congresso Espiritismo da FEESP, b) onde 
se lê 1º Tesoureiro, leia-se 1º Secretário. 
 
Assinaturas. 









Ata # 11 - 3 de outubro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de Diretoria dia 03/10. 

Aos três dias do mês de outubro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito, na sede 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada a Rua Doutor Gabriel 
Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a décima primeira reunião da Diretoria 
executiva da U.S.E. gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal 
de diretores, o Sr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudando aos presentes e, proferindo 
a prece inicial, deu por abertos os trabalhos. Lida a ata da reunião, a mesma foi aprovada, 
com uma alteração que consta de seu final. Ficou decidido de que não haverá reunião a 10 
de outubro sendo a reunião do dia 31 antecipada para o dia 30. Após alguns diretores 
indagarem sobre anúncio publicado no Jornal Unificação da Editora Saraiva e a 1ª Vice-
Presidente prestou os esclarecimentos necessários. O 1º Secretário apresentou-nos a sua 
abertura do IV Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades dia 08 de outubro, às 
19hs00. Após a 1ª Vice-Presidente Marília de Castro informou que com relação ao 
Simpósio Jurídico Espírita será aberto a todos os interessados, não só aos juristas, e o preço 
da inscrição do conclave, será o da UTN, relativa ao mês de setembro, e lembrou que para 
os preparativos finais será feita reunião dia 06/10 às 17hs00 e, dia 10/10 as 16hs00, para 
esta reunião convidou elementos da D.E. Para a COMELESP obteve-se a Escola Estadual 
de 1º e 2º graus Antonio Firmino de Proença. O 2º Secretário devolverá as fotografias 
pertencentes ao Eng. Ney Prieto Perez. A 1ª Vice-Presidente representou-nos na abertura 
da ?. O Presidente, o 1º Tesoureiro e o Diretor de Patrimônio estiveram visitando a FEESP, 
sendo recebidos por Diretores daquela entidade, e nos informaram que foram recebidos de 
forma amistosa, e que notou-se colaboração de trabalho, entre as entidades pois devemos 
fazer a aproximação entre as entidades. O Sr. Presidente lembrou que poderíamos fazer 
promoções em nossas entidades, visando a arrecadação de fundos para a U.S.E., e 
procuramos usar os órgãos para motivarem as sociedades a levarem o trabalho, inclusive foi 
lembrado que dentre as promoções, fazer Feira do Livro. A DE estudará datas para visitas 
aos CREs de Marília e de Bauru – Para a reinauguração da Pça Allan Kardec, em Ribeirão 
Preto, dia 09 de outubro, a DE será representada pelo 1º Tesoureiro e 3º Secretário. Deverá 
ser feito o relatório de atividades, da DE, durante esses seis meses. A DE decidiu colocar 
na ordem do dia da reunião do CDE de dezembro, o pedido de cadastro das sociedades do 
quadro da U.S.E., a ser formulado pela Federação Espírita do Paraná e pela Federação 
Espírita Brasileira. O 2º Secretário Joaquim Soares lembrou com relação à Bienal do Livro, 
proposta na reunião anterior; lembrou a ideia já proposta de se fazer comissão para definir 
o tipo de promoção, o local, o envio de notícias a jornais; esta comissão encarregar-se-á 
igualmente de trazer ideias para serem discutidas na DE. A DE propôs que seja feita pauta 
para as reuniões. Recebemos o pedido de levarmos a Expoesp, a Jaú no dia 05 de março de 
1989. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando usar da palavra, o Sr. Presidente 
solicitou ao 1º Tesoureiro para proferir a prece final, ao cabo desta, deu por encerrado o 
trabalho. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata, que será por mim lida, datada 
e firmada e, por aqueles que estiverem de acordo com seus termos e deliberações. 
 

S. Paulo, 03 de outubro de 1988. 
 

a) Onde se lê recebida diretores, leia-se diretoria FEESP; b) O 1º Secretário não se 
comprometeu com a participação na abertura do IV EEDME. 
Assinaturas. 











Ata # 12 - 17 de outubro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da U.S.E. dia 17/10. 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito na 
sede social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada a Rua Doutor 
Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a décima segunda reunião da 
Diretoria Executiva gestão 1988 a 1990. Após ser constatada da presença de número legal 
de diretores, o Snr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudando os presentes, proferindo 
a prece de abertura iniciou os trabalhos. Como primeiro assunto o Presidente fez 
comentários sobre o I Simpósio Jurídico Espírita, realizado a 15 e 16 de outubro, e 
informou acerca do êxito do mesmo, dizendo inclusive já haver pedido de outras cidades 
para a realização do mesmo. Feita a avaliação entre os presentes, os mesmos o consideraram 
bom, não só pela frequência, mas pelos expositores; ressaltada a ampla participação dos 
órgãos da Imprensa Espírita, e que o mesmo foi filmado. Presidente ressaltou que devemos 
elaborar relatório de nossas atividades para a apresentação junto a reunião de novembro 
do Conselho federativo Nacional. Informou que recebeu carta da UNIME de Santos 
solicitando-nos representação da DE para a Semana Espírita, o 2º Secretário representar-
nos-á na referida abertura, dia 22 de outubro. Na próxima reunião será vista a questão da 
Expoesp itinerante, pois várias cidades já fizeram a solicitação. O 3º Secretário fará o 
Relatório de atividades para apresentação do CFN e do final do ano. Sobre a reunião do 
C.F.N. o Presidente terá a companhia do 2º Vice-Presidente; com relação ao Congresso 
Internacional Espírita a ter lugar nos dias 01 a 05 de outubro, que São Paulo aborde a 
questão científica. Lembrou o Presidente que na reunião de abril do CFN 5ª região, será 
levada a questão do Pacto Áureo; para tanto solicitou subsídios ao Diretor do DOD. Para 
o Congresso informou que já solicitou subsídios ao DOD. O Diretor do DOD informou 
já haver dado os subsídios necessários, e que os mesmos estão em fase de aprimoramento. 
Na convocação da reunião do CDE de dezembro, será pedida sugestões aos órgãos, acerca 
dos assuntos mencionados. O Departamento de Evangelização Infantil sugere o trabalho 
da criança na relação com a família, em particular com relação ao aspecto dos carenciados. 
O Presidente ressaltou que cada Depto. deva oferecer sugestões, por escrito, com esquemas 
de trabalho. O Diretor de Patrimônio informou que já protocolou junto à Secretaria de 
Cultura, missiva na qual solicitava marcação de audiência, para entrega simbólica de 
coleção aguardando resposta. O Departamento de Artes, por seu diretor informou que se 
faz presente no interior, visando a criação de Deptos respectivos, nos órgãos, já havendo 
solicitação a respeito nas UNIMES de Araras e Presidente Prudente, está fazendo esquema 
de como se cria Departamento. Espirarte ainda depende da escolha do local, porém a verba 
para a sua realização está garantida. Informou que estará a 17 de dezembro, na cidade de 
Limeira. Lembrou que a taxa de inscrição para o Espirarte é de Cz$ 1.000,00. O 1º 
Tesoureiro lembrou aos Departamentos presentes, que ao fazerem alguma promoção, 
deverão estudar eventos para o custeio da parte financeira. O Secretário Geral solicita 
cópias de correspondências enviadas pelos departamentos para o conhecimento e para o 
relatório. O Sr. Presidente solicitou aos departamentos que comunicassem à DE, os eventos 
que iriam participar e dessem relatórios do que fizeram, a fim da DE ser informada a 
respeito. Lembrou aos Deptos de que existe uma ideia de se fazer trabalhos conjuntamente 
com a FEESP, e lembrou que isto não invalida a proposta de que venhamos a ocupar nosso 
espaço, pois temos mais qualificações, e que os Deptos devem continuar com seu trabalho. 
A Diretoria do DEI fez comentários das divergências de concepções de trabalho, nesta área, 



entre elementos da USE e da FEESP. Será enviada convocação de forma direta ao 
Presidente da FEESP. Serviço Assistencial Espírita esteve promovendo Encontro na 
UNIME de Presidente Prudente, nos dias 15 e 16 de agosto, com 34 presentes, foi o 
Encontro do agrado geral, a posteriori enviará apostilas. Evangelização Infantil justificou as 
ausências às reuniões da DE. Sobre o Encontro Estadual realizado nos dias 10 e 11 de 
setembro em Piracicaba, promove o levantamento de dados, para apresentação do Relatório 
final. Esteve no FEB, no Depto de Evangelização Infantil, em companhia da Diretora do 
SAE, para a elaboração do trabalho, referente ao menor carenciado, ficando com a tarefa 
de montagem das aulas do ciclo Jardim, dentro do currículo do FEB. Haverá reunião nos 
dias 03 e 04 de dezembro, para o estudo e avaliado o trabalho. Está incumbida de proceder 
a revisão das apostilas da FEB, parte culminante no setor de didática. Promoverá o 
Encontro de Criatividade, em data a ser marcada, e nos dias 12 e 13 de novembro estará 
dando cursos na cidade Votuporanga. Está procedendo ao planejamento das atividades 
para 1989, onde a filosofia básica, consistirá em distribuir tarefas aos órgãos, inclusive 
sendo que certas tarefas deverão ser feitas pelos órgãos. E deverá proceder a reativação da 
campanha de Valorização da Família, envolvendo o trabalho com outras áreas; estuda a 
elaboração de novo cartaz, objetivo da campanha é a preparação da família, a nível 
universal; deverá fazer livreto, com músicas criadas no Encontro Estadual sobre o tema da 
família e deverão os órgãos serem incentivados a promover campanha, a cerca da família, 
inclusive promovendo ciclos de palestras. Inclusive cada Sociedade se pudesse abordar o 
tema, em pelo menos uma palestra mensal, incentivar a criação de reuniões específicas a 
cerca de pais e com os pais, a fim de que colaboremos em seu relacionamento com os filhos. 
O Diretor do DOD lembrou que a este respeito, poderíamos fazer recomendação aos 
órgãos, visto estes haverem aprovado a campanha da família, e por este trabalho, 
transcender a área de Evangelização Infantil, e abarcar o trabalho de outros departamentos, 
e por sua importância, deva ser estendido ao Estado. O Presidente lembrou que deveria ser 
feito o planejamento e, após ver-se dados concretos. Será posta no expediente com a 
recomendação que a campanha não seja esquecida e, possa ser enriquecida com outros 
subsídios. A Diretora do Depto. de Evangelização Infantil lembrou o porquê deste 
departamento estar incentivando o trabalho. Com relação a parte financeira, será solicitada 
cooperação ao IDE, e proporá aos órgãos que realizem atividades, sendo cinquenta por 
cento da renda obtida a eles, e cinquenta por cento a campanha, e, solicitar a um autor que 
doe os direitos autorais de uma obra a ser lançada; solicitou folhetos acerca do Evangelho 
no Lar, e com o material em mãos, submetê-lo-á ao CDE. Departamento do Livro, como 
primeiro assunto falou a cerca da campanha “Kardec na Biblioteca”, propôs enviar as 
coleções pelo reembolso postal, com isto os órgãos serem obrigados a quitá-las, esta 
proposta foi apreciada pela DE. Foi lembrado que poderíamos agilizar a distribuição em 
reuniões do CDE e em visitas. O Secretário Geral lembrou que a nossa impressora está 
com defeito e no lugar de etiquetas será feito carimbo. Sobre a Bienal será formada a 
comissão que elaborará, planos e, verificará o local, e após a DE procederá a execução. No 
próximo domingo irá a Araras, juntamente com o Presidente e o Diretor de Patrimônio 
para estudar bancas, clubes e feiras do Livro Espírita, com elementos especializados, e será 
trocada ideias a respeito, desde já devemos divulgar a ideia da Bienal, a fim de ocuparmos 
nossos espaços. Após mostrar o livro “A Filosofia do Direito – Além da 3ª Dimensão” que 
seu autor trouxe ao Simpósio Jurídico, deixando quarenta exemplares para serem vendidos, 
a preço de Cz$ 1.000,00. O Diretor de Patrimônio informou que muito embora o intuito 
da livraria seja a obtenção de lucro, porém, jamais venderá obras que venham a contrariar 
os princípios doutrinários, por conseguinte, requer que esta obra seja analisada, incumbiu 



o Diretor de Finanças de proceder análise. O Diretor do Departamento do Livro sugeriu 
temas para o Congresso Internacional, feiras, clubes e bancas do livro espírita e literatura 
espírita em Braile e Esperanto. Fará relatório na parte de vendas do livro, do Simpósio 
Jurídico Espírita. O Presidente deu-nos a conhecer missiva do Grupo de Trabalho sobre 
Aids, que promoverá reunião dia 22 de outubro, serão consultados nossos representantes. 
Osvaldo Magro Filho, Clodoaldo de Lima leite e Elaine Curti Ramazzini. Departamento 
de Orientação Doutrinária informou que somente após a Reunião Geral do dia 30 terá 
condições de dizer sobre a publicação de material. Departamento de Finanças: leu a circular 
que encaminhou à Secretaria, para a divulgação aos órgãos. Informou que seu interesse de 
proceder a planificação do trabalho para as receitas. O 1º Tesoureiro solicitou cooperação 
deste departamento, para elaboração de documento, a fim de que o apresente na reunião 
da DE, com os valores a serem cobrados. Para tanto participará da reunião deste 
departamento a 30 de outubro. Propôs que a USE estude a realização de Simpósio referente 
a Hospitais que tratam da saúde mental das pessoas, assim a USE estará ocupando seu 
espaço. O Presidente propôs que o Diretor trouxesse planos e programas para este 
Simpósio. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, deu-se 
por encerrada a reunião com prece proferida por Paulo Toledo Machado. Eu, André Luiz 
Galembeck, lavrei a presente que será por mim lida, datada e firmada e por quantos 
estiveram acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, em 17 de outubro de 1988. 
 
a) onde se lê que foram trazidos quarenta livros Filosofia do Direito trouxe quarenta e dois 
livros. 
 
Assinaturas. 

















Ata # 13 - 24 de outubro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de Diretoria da USE dia 24/10. 

Aos vinte quatro dias do mês de outubro do ano do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito na 
sede social da USE situada a Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
decima terceira reunião da DE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença do número legal 
de diretores o Sr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha, saudando os presentes, solicitou à 1ª Vice-
Presidente Marília de Castro para proferir a prece inicial, ao cabo desta, deu por abertos os trabalhos. 
Lida ata da reunião, com uma ressalva que consta ao seu final. Aprovada a ordem do dia da reunião 
do CDE de dezembro a saber: venda do imóvel recebido em doação. Proposta da UDE 18ª Zona; 
Proposta da UDE 21ª Zona para publicação da Revista Espírita; Proposta para a criação de UNIME 
de Mirandópolis; Proposta orçamentária para o ano de 1989; Autorização de se doar o cadastro à FEB 
e a F. E. do Paraná; Relatório da Comissão Organizadora do VII Congresso Espírita Estadual e 
Comissão da Reforma Estatutária; Palavra livre – Informação dos Órgãos. Será solicitado aos órgãos, 
trazerem as informações por escrito. A Presidência solicitou à 3ª Secretaria que faça um mapa com a 
presença dos órgãos as reuniões, nomes de seus representantes, dos presidentes dos órgãos e das 
sociedades fundadoras e especializadas. O Presidente Nedyr Mendes sugeriu nos convites colocar o 
item exposição e análise do movimento de unificação se o Conselho concordar e houver tempo. A 1º 
Vice Presidente lembrou que após, poderíamos propor aos órgãos uma campanha de divulgação do 
movimento de unificação inclusive pensando-se em recursos. A 1ª Vice-Presidente propõe igualmente 
que os órgãos sejam convidados a trazerem suas prioridades e, que posteriormente seriam debatidas 
em março, para tirar a prioridade da USE. As prioridades poderiam ser faladas na palavra livre. Após 
foi questionado ao Presidente se os assuntos referentes ao Congresso Internacional seriam 
deliberativos. O Presidente dando-nos ciência da reunião do CFN informou que não, este assunto 
será debatido em próxima reunião da DE. Lida a ata da reunião do CDE, sendo procedidas alterações 
na mesma. O Presidente alertou de que não deveríamos proceder a contratação de funcionários 
mesmo em caráter temporário, sem ouvir a DE. O 1º Tesoureiro apresentou-nos o documento, com 
o valor das contribuições sociais, sendo que orçamento de 1989 partiu do orçamento de 1988, 
aumentado de quinhentos por cento, apresentando valores da contribuição, que terão taxa única de 
Cz$ 10.000,00 ou Cz$ 15.000,00 ou contribuição livre, pagáveis até 28 de fevereiro sendo que haverá 
opção de pagamento mensal, no primeiro trimestre será cobrado Cz$ 600,00, no segundo Cz$ 
1.000,00, no terceiro Cz$ 1.500,00 e no último Cz$ 2.00,00. A diferença entre o obtido e o calculado 
será cobrado através de campanhas, cooperações donativas, e a cobrança será cobrada juntamente 
com missiva explicando os problemas financeiros da USE e pedindo a cooperação para o pagamento. 
Prosseguindo informou que estamos quase sem numerário para as despesas, a DE estudará os 
problemas visando obter soluções a respeito. Esgotada a ordem do dia, ninguém desejando fazer uso 
da palavra, o Presidente encerrou reunião com prece. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente 
que será por mim lida, datada e firmada e, por quantos estiverem de acordo com seus termos e 
deliberações. 
 
S. Paulo, 24 de outubro de 1988. 
 
a) na reunião do CFN o item Congresso poderá ser deliberativo segundo informações do Presidente 
 
Assinaturas. 









Ata # 14 - 30 de outubro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da D. E. dia 30/10. 

 
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de hum mil, novecentos e oitenta e oito, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a décima quarta reunião da DE 
Gestão 1988 a 1990. A reunião foi realizada conjuntamente com as reuniões 
departamentais da U.S.E. A abertura foi feita na reunião geral pelo Presidente Nedyr 
Mendes da Rocha. Após, a DE reuniu-se isoladamente e foi apresentada a justificativa de 
ausência à presente reunião do 1º Secretário Joaquim Soares. Lida a ata da presente, digo, 
da reunião anterior sendo aprovada com uma alteração que consta de seu final. O 1º 
Tesoureiro informou que relativamente ao valor das contribuições sociais, informando que 
após o dia 28 de fevereiro, o valor da quota única de quatro OTNs e os valores serão mensais 
de Cz$ 600,00 ou Cz$ 900,00, para o primeiro trimestre, Cz$ 1.000,00 ou Cz$ 1.500,00 
para o segundo trimestre, Cz$ 1.500,00 ou Cz$ 2.000,00 para o terceiro trimestre e 
Cz$ 2.500,00 ou Cz$ 3.000,00 para o quarto trimestre, ou então o valor será de 0,25 OTN’s 
mensais, em doze meses.  O Presidente ressaltou que deveremos envidar esforços para que 
a contribuição seja por OTNs. O Secretário Geral lembrou que a DE na reunião do CDE 
deve ser flexível a fim de constatar a receptividade do órgão com relação à cobrança por 
OTN, e que se não sensibilizarmos bem os órgãos, estes não saberiam transferir a 
responsabilidade às sociedades, e que eventuais déficits existentes no orçamento deverão 
ser cobertos com outras promoções, não somente com a contribuição social. O Diretor de 
Patrimônio lembrou que deveremos conscientizar as sociedades a pagarem pois as mesmas 
são partícipes do movimento, O Secretário Geral lembrou que deveremos ter cuidados a 
respeito pois o dirigente quita as mensalidades de seu bolso, e que deveríamos incentivar a 
campanha dos mantenedores. A este respeito a DE apresentará a proposta de que as 
contribuições sejam em OTNs, cabe ao CDE decidir se o valor das contribuições sociais 
será por OTN ou em cruzados. Após o Presidente enfatizou que deveríamos solicitar às 
sociedades para fazerem promoções visando arrecadar fundos à USE, e que estas promoções 
deveriam ser feitas a nível de sociedade pela sua proximidade com o público. O 1º 
Tesoureiro lembrou que para os próximos exemplares do Meu Jornalzinho não há verba em 
caixa. O Presidente lembrou de que poderíamos enviar exemplares atrasados aqueles que 
fizessem assinaturas, a fim de que houvesse um número comum de exemplares recebidos, 
com os termos das assinaturas na mesma data. O Secretário Geral Carlos Teixeira Ramos 
informou que houve perda de controle das assinaturas do “Meu Jornalzinho”, pois houve 
o manuseio das listas por várias pessoas, por isto houve a contratação de funcionários para 
fazerem a checagem e, prosseguindo informou que o trabalho de duplicação das etiquetas 
feitas pela ADP Lystims, e informou que os problemas existentes em nosso computador já 
estão superados, tanto isto é verdade que fará as etiquetas para o “Meu Jornalzinho”, o que 
está faltando é uma mão de obra de digitação, estes problemas foram igualmente ressaltados 
pelo Presidente que entende que é incabível duas despesas para o mesmo objetivo. O 
Secretário Geral propôs que contratássemos um funcionário para cuidar do cadastro do 
Meu Jornalzinho e dos serviços externos, e o atual funcionário seria treinado para trabalhar 
nas funções do microcomputador. A Diretoria aprovou a contratação do novo funcionário, 
a partir do dia 01 de novembro, deverá ser pago a ele um salário, correspondente ao Piso 
Nacional da Categoria. Foi lembrado que havendo dois funcionários deverá um elemento 



ficar na sede. As funções dos dois funcionários seriam determinadas pelo Secretário Geral. 
O horário do expediente da USE foi alterado, passando a ser das 9hs00 às 12hs00 e das 
13hs00 às 18hs45min, visando adaptar as 44 horas aprovadas pela Constituinte. 
Apresentou relatório do Depto. do Livro, sugestões deste Departamento para o Congresso 
Internacional de Espiritismo, súmula da última reunião e cópia do Regimento Interno. O 
Secretário Geral lembrou que as correspondências expedidas devem ter cópias enviadas à 
Secretaria para que inclusive a DE seja informada das atividades dos Departamentos. 
Apresentou folheto da Feira do Livro Espírita da UNIME de Araraquara, que contém 
propaganda política, será enviada missiva à referida UNIME alertando para o aspecto da 
impropriedade de tal circulação nos folhetos. Aguarda a designação de data de audiência 
na Secretaria de Cultura para entrega das coleções. Informou que a UNIME de São Vicente 
solicitou informações a respeito de sediar a Expoesp. Com relação ao mesmo pedido 
formulado pela UNIME de Jaú, será informado quais os aspectos técnicos para a realização 
da Exposição. Será novamente feito o folheto “O que é a USE” na parte gráfica. Recebemos 
convite do C. E. José de Aguiar Luz e Caridade, de Mogi das Cruzes, para inauguração da 
“Barraca do Livro Espírita”. A DE não se pode fazer presente ao evento, será enviada carta 
parabenizando a sociedade pela iniciativa. Lido o relatório da DE o nosso representante 
Oswaldo Magro Filho no Encontro sobre Aids, promovido pela Secretaria do Estado da 
Saúde, e haverá proximamente um Curso de treinamento sobre Aids. A DE estuda uma 
data para visitarmos a UNIME de Bauru. O Diretor de Patrimônio Abílio Rodrigues Braga 
informou que a distribuidora já atendeu duas feiras do livro espírita e isto vendendo bem 
os livros em estoque. Será colocado um anúncio solicitando pedreiros para a construção do 
depósito. Foi enviada carta à TV Manchete com relação as informações distorcidas 
prestadas no programa “Ele e Ela”. O Presidente ressaltou que teremos que ter um contato 
maior com os órgãos. Prosseguindo falou da 1ª Bienal do Livro Espírita e propôs que uma 
das ideias seja a aquisição do miolo da obra, para colocar-se capas comemorativas de nossa 
e dizer, publicar-se documentos sobre o Espiritismo e a reedição do “Espiritismo e os 
Problemas Humanos”. O Diretor do Depto. de Finanças lembrou que a USE tem a 
necessidade de ser dinâmica e todo evento realizado repercute favoravelmente em sua 
imagem. É necessário que conheçamos a USE e, principalmente a ação coordenadora de 
suas atividades e que a DE constitua comissão visando a organizar o plano de trabalho da 
USE, ressaltou da importância da existência deste plano de trabalho pois somente assim a 
DE poderá cobrar o cumprimento das tarefas da unificação. A prece de encerramento foi 
feita em conjunto com os departamentos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a ata que será 
por mim lida, datada e firmada e por aqueles que estiverem acordes com seus termos e 
deliberações. 
 
São Paulo, 30 de outubro de 1988. 
 
A pag 81v, onde se lê que foi enviada carta à TV Manchete sobre informações distorcidas 
leia-se que foi enviada carta ao Presidente da FEB solicitando o envio da cópia da carta que 
fez a reclamação sobre o programa “Ele e Ela”. Mediante a carta poderá ser feita a 
correspondência à TV Manchete. 
 
Assinaturas. 















Ata # 15 - 7 de novembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 07/11. 

 
Aos sete dias do mês de novembro do ano de hum mil, novecentos e oitenta e oito, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situada à Rua Doutor 
Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a décima quinta reunião da 
Comissão Executiva Gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal 
de diretores, o Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudando aos presentes, proferiu a prece 
de abertura e deu por iniciados os trabalhos. Será enviada cópias do nosso Estatuto para a 
Federação Espírita de Mato Grosso do Sul  e o nosso regimento interno para União Espírita 
Paraense. Sobre o Meu Jornalzinho, a 1ª Vice Presidente Marília de Castro lembrou que a 
relação dos assinantes já está regularizada, inclusive havendo organizado as fichas por ordem 
alfabética e as assinaturas deverão ser checadas com os proponentes a fim de verificar a sua 
regularidade; com relação ao funcionário de nome Eduardo, o mesmo teve o seu serviço 
aprovado porém para os nossos serviços o mesmo não foi contratado, dependendo de 
eventuais acertos com a Secretaria Geral. Informou que o “Meu Jornalzinho” deverá sair 
hoje, sendo expedido até o dia 10. O Primeiro Secretário apresentou nos da UNIME de 
Caçapava de poder colocar o “Meu Jornalzinho” à venda em banca do livro espírita, esta 
ideia foi aprovada pela DE. O novo funcionário deverá ser contratado a partir do dia 01 de 
dezembro. A edição do Jornal Unificação de outubro e novembro sairá proximamente e 
deverá ser rodado em Araras e a nossa responsabilidade será a feitura até a arte final e após 
entregarmos a feitura pela IDE. Será visto um desenhista que deverá fazer as montagens. A 
edição do Jornal Unificação deverá ser fechada no dia 21 de outu, digo, de novembro. 
Foram enviadas cartas às UNIMEs de Araraquara, Jaú e São Vicente, sobre assuntos 
tratados na reunião anterior. Será impresso o folheto “Conheça a USE”. Sobre o assunto 
referente à Bienal do Livro, o 1º Secretário propôs a formação de comissão para dirigir o 
trabalho, além de outros setores, e esta comissão preocupar-se em discutir pormenores do 
evento ficando assim composta: o Diretor do Depto. do Livro como coordenador, o Diretor 
de Patrimônio, o Presidente e 2º Secretário como integrantes e serão convidados outros 
elementos. A Comissão deverá dar função de elementos, digo, a outros elementos que 
integrarão as comissões. Recebemos convite para participar da promoção “Visão Espírita 
sobre Aids” dia 27, promoção do CRE Taubaté, a ser realizado na cidade de Taubaté, digo, 
Jacareí. O Diretor do Departamento Administrativo e Jurídico representar-nos-á neste 
evento. O 1º Secretário fez comentários acerca da reunião que participou em Caçapava, 
com elementos dos órgãos do CRE Taubaté, dizendo que houve a participação de todos os 
órgãos. Solicitou que seja enviada carta àquele CRE para que nas propagandas de eventos 
conste a USE como coordenadora do movimento espírita estadual. Neste evento foi 
proposto que a Secretaria fizesse um levantamento dos assinantes do Jornal Unificação, por 
cidade, a fim de que os órgãos entrem em contato com eles para a melhoria do jornal. 
Recebemos convite da UME de São Caetano para VII Feira do Livro Espírita, dias 19 e 20 
de novembro, o 2º Secretário será o nosso representante neste evento. Recebemos ofício 
atendendo resposta do pedido que fizemos para a cessão da Escola Est. de 1º e 2º Graus 
Prof. Antonio Firmino de Proença, para a Comelesp. Este ofício foi encaminhado à 1º Vice-
Presidente. Recebemos do CRE Assis convite para a Jornada Regional Espírita iniciando 
em 29 de outubro, encerrando em 26 de novembro e no dia 27 haverá encontro na cidade 
de Rancharia com os CREs de Assis e Presidente Prudente. Deverão representar a DE o 



Presidente, 2º Secretário e o 1º Tesoureiro, entre outros. Recebemos convite da UNIME de 
Lorena, do VII Mês Espírita de Lorena, com palestras dias 05, 12, 19 e 26, com 
representação da DE a ser feita pelo Diretor do Depto. Administrativo e Jurídico. 
Igualmente recebemos convite do I Encontro da Família da UDE 7ª Zona, dia 27 de 
novembro. A 1ª Vice-Presidente será a nossa representante. O Secretário Geral está 
iniciando o treinamento de digitação com o atual funcionário, havendo digitado já as 
etiquetas com os nomes de periódicos da imprensa leiga e da imprensa espírita. A 1ª Vice-
Presidente lembrou-nos de que o noticiário com relação ao Simpósio Jurídico Espírita saiu 
no Boletim publicado pela Associação dos Advogados de São Paulo. Foram feitas divulgação 
em todos os fóruns, delegacias, juntas de conciliação e julgamento. O Simpósio foi de 
agrado dos magistrados do Tribunal de Justiça. Haverá reunião final de avaliação do 
Simpósio, para serem ultimadas as pendências no tocante a apresentação das conclusões 
finais, e inclusive será programada a feitura dos anais – inclusive sendo elaborado o 
balancete final. O Diretor do Depto. Jurídico lembrou que, digo, Diretor do Depto. de 
Finanças lembrou que ao fazermos os eventos deveríamos aproveitar o trabalho dos mesmos, 
ficando a Comissão distante destes problemas, e, preocupada com o evento em si. O Diretor 
do Departamento Administrativo e Jurídico lembrou que já está de posse da ata da doação 
do terreno situado em Guaianazes, deverá entrar em contato com os cartórios para a feitura 
da escritura. Está providenciando o levantamento dos terrenos a nós doados pela AMEA, 
assim como ultimando o contato dos possuidores para fazerem a doação. Foi solicitado do 
Secretário Geral o relatório de atividades à Secretaria de Justiça, para a confirmação da 
mantença de nosso pedido de utilidade pública, assim como a entrega do balanço. 
Recebemos doação do terreno por parte de Ilízia Moreira, o Diretor do Depto. 
Administrativo e Jurídico providenciará a respeito. O Presidente lembrou a realização em 
Araras nos dias 28 e 29 de janeiro de 1989, do Encontro sobre o Livro. Igualmente lembrou 
que a ata da reunião será publicada em encarte no Reformador, passados à Secretaria os 
endereços das federativas. Igualmente entregues à Secretaria cópia dos relatórios de nossas 
atividades, apresentado naquela reunião. Após informou que a Revista Reformador está 
pretendendo ampliar o número de assinantes, para isto manda material de divulgação, 
consistente em cartazes e encartes, e para as federativas, do que for vendido, dão quarenta 
por cento do preço das assinaturas e será dado desconto de vinte por cento para os 
assinantes e um número grátis. Entende que deveremos enviar o material às sociedades e 
que teríamos lucro com as assinaturas obtidas. O Secretário Geral e o Diretor de Patrimônio 
sugerem uma reunião para discutir, além deste assunto, as nossas relações com a FEB. Para 
tanto o Secretário Geral deverá requisitar os Estatutos Sociais da FEB. O Presidente 
igualmente dar-nos-á a conhecer os preparativos sobre o Congresso Internacional Espírita, 
informações obtidas na reunião do CFN dos dias 05 e 06 de novembro. Entregue os jornais 
editados pelas federativas e com relação ao das federativas, sobre a reunião do C.E.N. e os 
membros das federativas estaduais estão entusiasmados com a realização do Congresso 
Internacional Espírita. Os elementos da reunião da 5ª região resolveram reeditar o livro 
“Espiritismo e os Problemas Humanos”, de Deolindo Amorim. Será feito doze mil 
exemplares pois já temos o filme e deveríamos fazer algumas correções e será em conjunto 
a edição com as federativas do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
O Diretor de Patrimônio ficou encarregado de ver os orçamentos. Esgotada a ordem do dia 
ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o sr. Presidente solicitou ao Secretário Geral 
para proferir a prece final, ao cabo desta deu por encerrada a reunião. Eu, André Luiz 
Galembeck, lavrei a presente ata que será por mim lida, datada e firmada e por aqueles que 
estiverem acordes com seus termos e deliberações. 



 
São Paulo, 07 de novembro de 1988. 
 
a) pág. 82, linha 10, onde se lê que a DE aprovou leia-se que a DE simplesmente tomou 
conhecimento. 
 
Assinaturas. 















Ata # 16 - 14 de novembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da Diretoria Executiva da U.S.E. dia 14/11. 

 
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de hum mil, novecentos e oitenta e oito, na 
sede social da U.S.E., situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi 
realizada a décima sexta reunião da Diretoria Executiva da U.S.E. gestão 1988 a 1990. Li, 
digo, O Sr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudando aos presentes, proferindo a prece 
de abertura, deu por abertos os trabalhos. Com relação ao orçamento do livro “Espiritismo 
e os Problemas Humanos”, o Diretor de Patrimônio solicitou um exemplar do livro a fim 
de ser feito o orçamento na Gráfica (??) e lhe foi emprestado, fará o orçamento naquela 
gráfica que rodou em primeira  edição. Será  entregue ainda esta semana o relatório de 
atividades à Secretaria de Justiça, acompanhado de ofício. Enviado cópia de nosso Estatuto 
à F. E. Mato Grosso do Sul. Distribuído o nº 04 do “Meu Jornalzinho”. Será visto as nossas 
disponibilidades financeiras para rodar o folheto “O que é a U.S.E.”. Sobre a arte final do 
Jornal Unificação, a 1ª Vice-Presidente  apresentou-nos dois orçamentos, que foram consi-
derados elevados pela D.E. A edição do Jornal Unificação será encerrada no dia 21 de no-
vembro, porém as matérias deveriam ser entregues até a data de hoje, sendo que o Editorial 
será analisado pela D.E. na próxima reunião. Para a próxima reunião, que é geral dos de-
partamentos, será indagado do Diretor do Depto. Administrativo e Jurídico sobre as provi-
dências para a regularização dos terrenos por nós recebidos de Guaianazes, Ribeirão Preto 
da A.M.E.A. Sobre a cessão do Estatuto da F.E.B., o mesmo, conforme promessa de Nestor 
João Masotti ao Presidente, será enviado proximamente. Sobre a reforma do Estatuto da 
U.S.E., o Presidente solicitou cópia do anteprojeto para análise da D.E. antes do encami-
nhamento aos órgãos. Sobre um eventual Congresso de Jornalistas a ser realizado pela 
U.S.E., o mesmo não foi aceito, devido a realização de outros eventos. Com relação a arte 
final do Jornal Unificação, o Presidente e o 1º Secretário encarregar-se-ão de verem os orça-
mentos. O sr. Presidente manifestou preocupação a cerca do tema da Comelesp. “É hora 
de unificação, estamos no século XXI”. O Presidente entende que esta confraternização, 
em seus preparativos e na sua realização pelos Departamentos de Educação e Orientação 
Doutrinária, além da Mocidade. O Secretário Geral entende que as quatro confraterniza-
ções seccionais devem ser objeto de nossas  preocupações, e que o Diretor do DM deve 
apresentar à D. E. relatórios acerca das mesmas, inclusive os materiais das confraternizações 
devem ser remetidos à D.E. para que esta tome conhecimento dos temas, inclusive o Diretor 
do Departamento de Mocidades será contatado para os esclarecimentos. A D.E. enviará à 
Comissão da Doutrina da Comelesp as conclusões extraídas do Encontro sobre os “40 anos 
da U.S.E.”. O Presidente mencionou, citando fatos, o que está ocorrendo de estranho e 
contrário à filosofia da U.S.E. em nosso movimento. O Secretário Geral mencionou que a 
Comissão Diretora da 17ª Comelesp pediu a exposição de fotos da Expoesp, a D.E. aceitou 
porém haverá o acerto com as datas da Exposição a ser realizada em Jaú. A Secretaria Geral 
expediu cartas às cidades que irão promover a Expoesp, sobre os aspectos técnicos relativos 
a Exposição. O Diretor de Patrimônio lembrou que deveríamos ter material próprio  para  
exposições. A F.E.B., por  ocasião  do  Congresso  Internacional Espírita fará uma exposição 
e para tanto, pediu nossa colaboração. Recebemos convite da Feiramor a ter lugar nos dias 
12 e 13 de novembro, promovida pela U.M.E. de Bauru, a D.E. comentou a ausência no 
folheto de divulgação da U.M.E. de Bauru como órgão da U.S.E. A este respeito, o Presi-
dente teceu comentários que na reunião do C.D.E. abordará, dentre outros, estes assuntos, 



ligados ao movimento de unificação. Após, o Secretário Geral leu proposta firmada entre 
outras, pelos Diretores do Depto Administrativo e Jurídico e de Finanças sobre a proposta 
da U.S.E. organizar plano de trabalho bienal. O Secretário Geral entende que D.E. deva 
discutir toda e qualquer ideia, porém, no seu entender a forma de encaminhamento da 
presente proposta não é a correta. O Diretor de Patrimônio entende que na presente pro-
posta está embutida crítica ao trabalho da D.E., e igualmente entende que a D.E. seja capaz 
de fazer plano  de  trabalho, sem a necessidade de se fazer comissão. O Secretário  Geral  
entende que na reunião geral dos departamentos deva ser falado em particular com o Di-
retor do Depto. Jurídico e Administrativo mostrando-lhe que este tipo de proposta não é 
da alçada de seu departamento. Lembrado que o Departamento de Finanças deveria preo-
cupar-se da forma de como a defasagem em nosso orçamento pudesse ser coberta, além de 
obter recursos para a impressão mensal  do jornal Unificação. A D.E. decidiu cobrar a partir 
do dia 30 de  outubro, para  cada coleção, na campanha “Kardec na Biblioteca” a impor-
tância de Cz$ 2.000,00 (dois mil cruzados). A UNIME de São Carlos por ter se manifestado 
o desejo de adquirir a coleção antes do aumento, embora a missiva tenha chegado após, a 
D.E. permitirá a aquisição pelo preço de Cz$ 800,00 (oitocentos cruzados). Já foram pagos 
à F.E.B. o valor das coleções. É pensamento da D.E. entregar as coleções de forma gratuita 
àquelas cidades que não puderem pagar. O Diretor de Patrimônio esteve conversando com 
Carlos Cirne e este obterá o pedreiro para a construção do depósito da Livraria e verá com 
o 1º Tesoureiro a disponibilidade financeira para tal, igualmente convidou o companheiro 
em questão para se integrar ao trabalho da Distribuidora. A Distribuidora já atendeu os 
pedidos de duas Feiras do Livro Espírita. Apresentará o movimento da Distribuidora em 
próxima reunião. O assunto relativo às nossas ligações com a F.E.B. deverá ser discutido no 
dia 28 de novembro. O Secretário Geral lembrou  que  os departamentos devem centralizar 
as correspondências na Secretaria, a fim de que a D.E. seja informada das atividades. En-
tende que a D.E. faça visita ao C.R.E. Ribeirão Preto em fevereiro de 1989. O 2º Secretário 
entende que deveremos levar algumas promoções para os CREs do interior. Em 28 de no-
vembro  será devidamente traçado os parâmetros e os objetivos para as reuniões que teremos 
com os CREs, e deveremos dar função ativa aos CREs. A 1ª Vice-Presidente comentou o 
êxito do Simpósio Jurídico e sua repercussão na Ordem dos Advogados do Brasil – Secção 
São Paulo e na reunião feita para dar por findos os trabalhos do Simpósio; já está organi-
zando comissão para preparar o 2º Simpósio. E para os dias 11 ou 25 de fevereiro, será 
marcada na U.S.E., palestra sobre “Presídio”, está organizando os Anais. Palestras do Sim-
pósio serão vendidos K7 e o produto da venda serão para os Anais. A D.E. aprovou apoiar 
o trabalho “Reencarnação e o Problema do Excepcional”, a  ser organizado pelo  Conselho 
de Pessoas Deficientes. A D.E. aprovou o nome de Sander Salles  Leite para o Conselho 
Editorial do jornal Unificação. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o 
uso, o sr. Presidente solicitou à 1º Vice-Presidente para proferir a prece de encerramento, e 
ao cabo desta, deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente 
ata que será por mim lida, datada e firmada e por aqueles que estiverem acordes com seus 
termos e deliberações. 
 
São Paulo, 14 de novembro de 1988. 
 
a) pág. 83, linha 05, os orçamentos foram de Cz$ 210.000,00 e mais de Cz$ 5.000,00 por 
lauda; b) pág. 85, onde se lê análise, leia-se tomar conhecimento; c) pág. 86v, onde se lê que 
a D.E., leia-se que o 1º Secretário estará em Ribeirão Preto. 
 



Assinaturas. 















Ata # 17 - 21 de novembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de Diretoria da U.S.E. dia 21/11. 

 
Aos vinte e hum dias do mês de novembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, 
na sede social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situada à Rua 
Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a décima sétima reunião 
da Diretoria Executiva Gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal 
de Diretores o sr. Presidente Nedyr Mendes da Rocha, saudando aos presentes, solicitou ao 
Diretor do Departamento de Educação para proferir a prece inicial, ao cabo desta, deu por 
abertos os trabalhos. Esta reunião foi realizada conjuntamente com os departamentos. 
Ficou estabelecido de que com relação a ata da presente reunião, a mesma será distribuída 
aos departamentos para que se manifestem acerca de seu conteúdo. A ata da reunião 
relativa ao dia 14 de novembro foi lida, sendo aprovada com as ressalvas que constam de 
seu final. Com relação ao orçamento a ser apresentado para a reedição do livro “Espiritismo 
e os Problemas Humanos”, o Diretor de Patrimônio já contactou os interessados e estes 
ficaram de fornecer um orçamento ainda esta semana. O Secretário Geral esclareceu de que 
já entregou nosso relatório junto a Secretaria Estadual dos Negócios Jurídicos, sendo 
solicitado pela presidência que faça um relativo a este ano, para a apresentação do C.D.E. 
de março de 1989. Departamento Jurídico prestou os esclarecimentos sobre assuntos 
pendentes, em sua área de atuação; com relação ao terreno dado à U.S.E. e, localizado no 
bairro de Guaianazes, conversará com um cartorário especializado para corrigir a missão 
que consta na ata de doação, pois na mesma não consta quem poderia representar os 
doadores, para a outorga da escritura, pretende sanar esta omissão. Com relação ao terreno 
a nós doado por Jorge Rizzini, o mesmo outorgará a escritura a quem for indicado pela 
U.S.E.. Sobre o terreno a nós doado e situado na cidade de Ribeirão Preto, estabelecerá os 
contatos com os doadores. Com relação aos terrenos da AMEA, está procedendo o 
levantamento dos que adquiriram por cidades, e a fim de contactá-los para eventuais 
doações e já está pensando em fazer laudo de avaliação, havendo contactado perito 
agrimensor. Sobre a proposta do Plano de Trabalho apresentada pelo Departamento 
Administrativo e Jurídico, o Presidente estranhou a maneira como a referida proposta foi 
apresentada, pedindo esclarecimentos a este Departamento. O Diretor do Departamento 
Jurídico justificou alegando que não pode participar de forma integral da reunião, o assunto 
foi tratado quando de sua ausência. Lembrado que o Departamento de Finanças pretende 
colaborar com todos os eventos a serem promovidos pela U.S.E., na parte que lhe é 
concernente e lembra de que o Departamento de Finanças deveria cuidar para procurar 
cobrir o déficit existente em nosso orçamento. Para esclarecer este assunto com referência 
ao plano de trabalho, e para discutir-se as atividades financeiras, foi solicitada a presença 
do Diretor de Departamento de Finanças e do Diretor do Departamento Administrativo e 
Jurídico, para a reunião a ter lugar no dia 28 de novembro. Sobre os Estatutos, o Diretor 
respectivo informou que procede uma ordenação por artigos, sendo esta ordenação das 
propostas recebidas, sendo enquadrado cada um dos artigos para facilitar a sua discussão 
pela comissão. Departamento de Artes lembrou que o Espirarte deverá ser realizado nos 
dias 03 e 04 de dezembro, na Faculdade Mozarteum em São Paulo. Para a feitura do 
programa, fará reunião no dia 26 de novembro, onde será determinado o que será 
apresentado, para esta elaboração depende das confirmações das inscrições, sendo que os 
convites já foram enviados. A taxa de inscrição somente será paga pelos participantes sendo 



que até a presente data já está com trinta e cinco inscrições para apresentações dos trabalhos. 
Ficou lembrado de que cada participante poderá apresentar até dois números artísticos. No 
domingo de manhã haverá espetáculo infantil, e não haverá debates de cunho teórico. O 
público das sociedades espíritas será convidado como assistente. Para a parte da alimentação 
solicitou apoio da nossa Tesouraria. Com relação a quem fará alimentação, já está vendo 
em sociedades próximas e o alojamento será no Centro Espírita Auta de Souza. 
Departamento de Educação Espírita – o Diretor distribuiu aos presentes cartazes alusivos 
ao trabalho “A Reencarnação e o Problema Excepcional” que será realizado por entidades 
ligadas ao problema, e com o apoio da USE. Este evento deverá ter lugar nos dias 05, 06 e 
07 de dezembro das 20h00 as 22h00, será enviada divulgação de âmbito estadual, para 
todas as sociedades de nosso cadastro, sendo que as despesas correrão pelo Conselho 
Estadual de Pessoas Deficientes. Nestes cartazes a serem enviados, será posto “Apoio da 
USE”. Será realizado no Auditório Brasílio Machado Neto – rua Doutor Villa Nova, 
número 220. Pretende realizar quatro Encontros, a nível estadual, em quatro regiões de 
nosso estado, sendo uma em São João da Boa Vista, Campinas ou Sorocaba, outro em São 
Paulo, o outro em Franca, o outro em Marília ou Araçatuba. Os temas deste encontro serão 
“Constituição do Departamento de Educação Espírita” e seu papel na sociedade, “Escola 
Pública e o Professor Espírita”, sendo que os CREs colaborarão na divulgação e na parte 
de logística. Departamento de Orientação Doutrinária - o Diretor leu a carta enviada pelo 
DOD para a D.E. solicitando providências visando a reedição da apostila “Atividades 
Doutrinárias”, acompanhando a carta veio um exemplar da apostila visto a mesma estar 
esgotada e, na carta, apresentou as alterações a serem propostas, a substituição da 
denominação de obras complementares por subsidiárias; com relação ao gráfico das aulas 
poderá ser usado o constante da apostila, ou aquela proposta pela UNIME de São José do 
Rio Preto. Será feita inicialmente uma tiragem de três mil exemplares. Após, o Diretor de 
Patrimônio lembrou que com relação ao depósito da livraria o sr. Carlos Cirne prometeu 
trazer pedreiro de sua confiança para o início das obras. Já foram vendidos livros desde a 
instalação de nossa distribuidora Cz$ 1.497.000,00. Elogiou o trabalho desenvolvido junto 
a distribuidora pelo José do Prado Jr e Etevaldo Souza Pereira. Departamento do Livro - 
informou já haver enviado as coleções às seguintes cidades, aguardando o recebimento, a 
saber: Mogi-Guaçu, Santo Anastácio, Santos, São Carlos, Lorena, Mineiros do Tietê, Santa 
Bárbara d’Oeste, Guaratinguetá, Jaú e São Caetano do Sul. Para estas cidades será enviado 
documento de cobrança, com missiva acompanhando-o, prestando os esclarecimentos 
necessários. Com relação a campanha “Kardec na Biblioteca” já foram entregues e recebidas 
cento e oitenta coleções e há coleções doadas e que não foram entregues às cidades. O 
Departamento compromete a fazer o levantamento de quantas coleções foram enviadas no 
total. Entregou à Secretaria o endereço das Bibliotecas Municipais enviadas pela Secretaria 
de Cultura. Foi lida carta oriunda da cidade de Presidente Prudente informando do êxito 
das entregas das coleções para bibliotecas das cidades que compõem a UNIME e 
informando que enviarão outras obras espíritas. Solicitou ao Departamento de Orientação 
Doutrinária que procedesse a análise do livro “A Vida de Artista”. A Tesouraria fez e 
apresentou um levantamento das despesas de março a novembro de 1988, sendo que 
tivemos recebimento de Cz$ 6.117.000,00 e despesas de Cz$ 5.930.000,00. Com relação ao 
jornal Unificação houve uma despesa de Cz$ 632.000,00 e uma receita de Cz$ 219.000,00; 
o “Meu Jornalzinho” arrecadou Cz$ 982.000,00 e as despesas de Cz$ 1.046.000,00 e da 
contribuição social foi arrecadado Cz$ 834.000,00. Com relação ao Simpósio Jurídico o 
mesmo não apresentou nem superávit nem déficit, porém ainda será apresentado balancete 
referente ao mesmo. A DE decidiu abrir conta corrente para a movimentação do “Meu 



Jornalzinho”. O controle desta conta será feito pelo 2º Tesoureiro, sendo que esta conta 
deverá ser aberta em outro estabelecimento bancário diferente de onde temos a conta. 
Feitos comentários dos aumentos dos valores cobrados nas contas telefônicas. O Secretário 
Geral leu uma carta enviada à FEB por elemento de Divinópolis sobre a deturpação da 
doutrina de televisão. A FEB enviou tal correspondência à USE. Será solicitada à Assessoria 
de Imprensa que redija uma carta acerca deste assunto e que a mesma seja enviada à 
Televisão Manchete, usando os préstimos da apresentadora Celene Araújo, explicando 
pormenores da Doutrina. Com relação ao programa “Ele e Ela” será enviada carta à FEB 
informando que o programa é produzido no Rio de Janeiro cabendo a USEERJ tomar 
medidas a respeito. Para aquelas redes sediadas em nossa cidade, as cartas acerca deste 
assunto, visando o resguardo da Doutrina Espírita, serão enviadas diretamente. Lembrando 
que a USE poderia ser divulgada em peças publicitárias de nossa cidade. Para a arte final 
do jornal Unificação será paga a importância de Cz$ 60.000,00. A edição do jornal será 
relativamente aos meses de outubro/novembro e dezembro, e esta medida será devido aos 
altos custos da edição. Foi lembrado que deveríamos solucionar os problemas financeiros 
da USE e que deveremos não medir esforços a fim de que o Jornal Unificação seja mensal. 
O Editorial deste número do jornal Unificação foi lido, sendo aprovado pela DE. E 
igualmente será publicada notícia acerca da realização da Semana Espírita de Santos. 
Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o sr. Presidente 
solicitou ao Diretor do Departamento de Artes para proferir a prece final, ao cabo desta, 
deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente que será por mim 
lida, datada e firmada e, por quantos estiverem acordes, com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, em 21 de novembro de 1988. 
 
Assinaturas. 



















Ata # 18 - 28 de novembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de Diretoria Executiva dia 28/11. 

 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, 
na sede social da USE, situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, foi realizada a décima 
oitava reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a 
presença de número legal de diretores, o Presidente Nedyr Mendes da Rocha, saudando os 
presentes, proferiu a prece de abertura. Lida a ata da reunião anterior, sendo aprovada com 
uma ressalva, sendo que as cópias serão encaminhadas à apreciação dos Departamentos. 
Com relação ao Espirarte, o Diretor Moacyr Camargo lembrou que durante a realização do 
evento serão distribuídos programas e não convites, A Tesouraria adiantará o numerário 
correspondente às refeições, sendo ressarcido após o recebimento das taxas. O programa 
definitivo ficará pronto a 29 de novembro; o cartaz alusivo à efeméride foi enviado aos 
centros espíritas e para os participantes de outros Espirarte, e também para aqueles órgãos 
que possuem departamentos de Artes como: Catanduva, Limeira e Araras. O Espirarte 
deverá ter início no sábado dia 03 a partir das 9h00, prolongando-se às 21h30 min e no 
domingo 04/12 das 9h00 às 18h30; o almoço deverá ser feito em nossa sede. O sr. Presi-
dente lembrou que a Secretaria deve organizar um calendário com nossas obrigações anuais. 
Após, o Presidente deu destaque a um recorte extraído do jornal “Folha de São Paulo” do 
dia 14 de novembro de 1988 onde, segundo informes do adido cultural do Brasil em Roma, 
o escritor Chico Xavier vende bem mais livros que Jorge  Amado. Esta nota deverá constar 
da primeira página do jornal Unificação, segundo informes da Primeira Vice-Presidente. E 
será solicitada á Assessoria de Imprensa da USE que faça carta agradecendo a Folha de São 
Paulo a publicação desta notícia. Comentou-se após, a viagem a ser realizada por elementos 
da DE à cidade de Tupã, e, aproveitando o referido assunto e conforme é de conhecimento 
geral de que presentemente a USE está com poucos recursos financeiros, será pedido que, 
ao fazermos viagens as mesmas sejam custeadas pelo órgão promotor ou então que viajem 
menos elementos da DE. A 1ª Vice-Presidente lembrou que as prioridades com relação às 
atividades  da DE sejam discutidas em reunião, a fim de que em conjunto priorizemos 
nossas atividades. Para as próximas viagens deverá ser discutido. O problema era custeá-las 
e igualmente se a DE poderá enviar os elementos e a quantidade deles que poderão viajar. 
Para as próximas reuniões deverão ser discutidas em Diretoria as necessidades de nosso 
trabalho. O Presidente e o 2º Secretário comentaram acerca do encerramento da Jornada 
Espírita de Assis realizada a 27 de outubro em Rancharia, e do Encontro de Confraterniza-
ção realizado entre os CREs de Presidente Prudente e Assis. O Presidente e o 2º Secretário 
entenderam que o Encontro foi bom e  conseguimos objetivo com a ida a estas cidades. A 
1ª Vice-Presidente Marília de Castro esteve representando a DE no Encontro da Família 
realizado pela UDE 7ª Zona, com a presença de trezentos e cinquenta pessoas, e com doze 
sociedades, entendendo que foi bom o Encontro, esteve presente na qualidade de oradora 
e representante da DE, Encontro realizado a 21 de outubro. Após, o Presidente relatou-nos 
a reunião  do Conselho Federativo Nacional, realizada em Brasília, nos dias 04 e 05 de 
novembro; disse que foi apresentado relatório acerca do assunto “Aids”. Após foram forma-
dos quatro grupos para o estudo relativo ao Congresso Espírita Internacional e foram co-
lhidos subsídios para o Congresso. Após relatou que será solicitada às federativas informa-
ções através de um cadastro, cujo pedido será feito ao CDE em sua próxima reunião. Para 



a discussão do temário do Congresso, foi formada comissão que conta com o 2º Vice-Presi-
dente da USE. Haverá limite de inscrição para 1.000 congressistas, sendo que 600 deverão 
ser do Brasil e 400 do exterior. A empresa que organizou nosso Congresso será coordena-
dora também do Congresso Internacional. A abertura do evento deverá ser no Ginásio de 
Esportes de Brasília e deverá haver exposição de fotografias. Foi solicitada a ampla divulga-
ção do Congresso. Se realmente a USE tiver que coordenar as inscrições em São Paulo, os 
critérios de seleção deverão ser discutidos proximamente, ainda lembrado que a taxa de 
inscrição será um fator que selecionará os congressistas. Serão enviados questionários às 
sociedades pelas federativas, aventada a hipótese de que o CDE não ceder o cadastro nós 
enviaremos as correspondências, sendo posteriormente ressarcidos pela F.E.B. Ainda sobre 
o CFN alguns diretores propuseram que a USE leve uma proposta de que as federativas 
direcionem o Movimento Espírita Brasileiro, inclusive visando a maior participação. Este 
assunto será discutido proximamente após termos em mãos e estudarmos o Estatuto da 
FEB. Com relação à proposta da USE encaminhar a divulgação de o Reformador às casas 
espíritas para que os elementos façam as assinaturas. Para a próxima reunião será lida e 
discutida carta enviada pelo DM/USE à FEB. A 1ª Vice-Presidente solicitou às sociedades 
que para o Natal adquiram quota de cem exemplares do “Meu Jornalzinho” e as distribuís-
sem às crianças das sociedades. Será aberta conta para o controle do “Meu Jornalzinho”. 
Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o sr. Presidente 
solicitou ao 1º Secretário para proferir a prece final, ao cabo desta deu por findos os traba-
lhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente, que será por mim lida, datada e firmada, 
e por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 28 de novembro de 1988. 
 
Assinaturas. 











Ata # 18 - 05 de dezembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião D.E./U.S.E. dia 05/12 

 
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito, na 
sede social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situado à Rua Doutor 
Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a decima oitava reunião da 
Diretoria Executiva, gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal 
de diretores, o Presidente lendo mensagem “O Quadro Negro” do livro “Vinha de Luz” de 
Emmanuel, saudando aos presentes e, fazendo a prece de abertura, deu por aberta a 
reunião. A ata da reunião relativa ao dia 28 de novembro foi lida, sendo aprovada com as 
alterações que constam de seu final. O Secretário Geral informou que já enviou 
correspondência à Assessoria de Imprensa visando a esta assessoria enviar cartas à FEB 
sobre o assunto de programa televisivo; e a Folha de São Paulo, sobre assunto mencionado 
na ata de reunião anterior. O Presidente, após, deu-nos a conhecer teor de missiva dirigida 
pelo 2º Vice Presidente na qual este enfatiza a necessidade do envio do cadastro das 
sociedades à FEB, com relação ao Congresso Internacional de Espiritismo. Após o 1º 
Tesoureiro esclareceu que consoante determinação da determinação da reunião do dia 21 
de novembro, já está aberta a conta, visando o controle do “Meu Jornalzinho” Após o 
Secretario Geral leu carta da lavra do Diretor do DM/USE dirigido ao DIJ/FEB na qual 
propunha a realização de um Encontro de Dirigentes de Mocidades a nível nacional, lida 
igualmente a resposta do DIJ/FEB explicando o porque de não realizar este evento. O 
Presidente comentou dizendo que o DM deveria seguir os trâmites normais enviando este 
assunto à discussão da DE, pois existem trabalhos em equipe na DE, será enviado carta ao 
Diretor, para que venha a obedecer as normas legais que regem sobre a matéria quando 
pretender encaminhar um assunto a nível nacional, será o Diretor do DM convidado a se 
fazer presente às reuniões do CFN – 5 Região. O 1º Secretário lembrou que ao Diretor do 
DM deve ser acompanhada carta resposta ao DIJ/FEB e, nossa missiva a respeito. O 
Presidente comprometeu-se a fazer correspondência ao Diretor do DM. Igualmente será 
enviado ao Diretor do DM, notícias sobre COMEDJ. O Secretário Geral solicitou, sendo 
aceito pela DE a dispensa do trabalho de nosso funcionário, com relação aos dias 29 e 30 
de dezembro. O Secretário Geral informou que Jaú pediu-nos que fizéssemos a exposição 
sobre o tema “O que é a USE” e, solicitado que enviemos cerca de duzentos folhetos “O 
que é a USE”. O Presidente entende que com relação a este tema sejam feitos debates. Em 
virtude da similaridade do tema, e o tema que irá expor, o Presidente propõe que haja 
união entre os dois temas “Movimento Espírita e o “O que é a USE”, pois há 
complementaridade entre os temas. Após, o Presidente lembrou que o 2º Vice Presidente 
enviou por escrito os temas do Congresso. Será proposto que as federativas façam reuniões 
plenárias com relação ao Congresso Internacional de Espiritismo. O preço do congresso 
será de 33 OTNs para os que usarem hospedagem fornecida pelo mesmo; e para as que já 
tiverem hospedagem será 09 OTNs. Tesouraria: Informa que seu setor apresenta um saldo 
negativo de Cz$ 500.000,00, e enunciou os gastos mais próximos. Informou que a conta 
corrente para o controle do “Meu Jornalzinho” é 44.051/5 – Agência 0725 XV de 
Novembro do Banco Itaú S/A. Lembrado por todos que para cobrir os nossos déficits, 
deveremos agilizar o Departamento de Finanças. Após houve comentários a cerca do 
Congresso da FEB. Em virtude de na pauta presente reunião do CDE haver seis assuntos 
deliberativos, e no regimento permitirem a existência de cinco, será procedida a escolha 



pelos Conselheiros, para esclarecer este assunto foi lida na presente reunião, o artigo que 
trata a respeito no Regimento Interno do CDE. O Presidente fez comentário dizendo que 
em havendo tempo será conversado a cerca do assunto referente à Unificação, fazendo 
propostas com relação à divisão territorial, pois é pensamento da DE, consultadas as bases, 
criar-se uma divisão territorial, aonde os órgãos sejam menores. O Secretário Geral lembrou 
que esta divisão deve ser feita em consonância com os anseios dos órgãos. O 1º Secretário 
lembrou que há órgãos, que por qualquer motivo estão desativados e isto não é comunicado 
à DE, e que dificulta a obtenção de quórum perante certos assuntos. Após o Presidente 
submeteu a opinião dos membros da DE, o pedido de cadastro feito pela Federação Espírita 
do Paraná e a Federação Espírita Brasileira. Lembrou que, com relação à FEB, por fazermos 
parte do CFN e darmos apoio ao Congresso, devemos atender a solicitação, e assim como 
devemos atender o pedido da Federação Espírita do Paraná, pelos compromissos por estes 
assumidos. Esta proposta será devidamente discutida na reunião do CDE. Foi submetida a 
votação pelos membros da DE e, ficou decidido que com relação à Federação Espírita do 
Paraná não seja emprestada e para a Federação Espírita Brasileira o seja. Esgotada a ordem 
do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Snr. Presidente solicitou ao 1º 
Tesoureiro para proferir a prece final, ao cabo desta deu por findos os trabalhos. Eu, André 
Luiz Galembeck, lavrei a presente que será por mim lida, datada e firmada e, por aqueles 
que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 05 de dezembro de 1988. 
 
Assinaturas 













Ata # 19 - 19 de dezembro de 1988 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 19/12. 

 
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e oito, 
na sede social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, bairro de Santana, foi 
realizada a décima nona reunião da Diretoria Executiva Gestão 1988 a 1990. Após ser 
constatada a presença de número legal, inclusive com a presença de diretores de 
departamentos, o Snr. Presidente saudando aos presentes, solicitou ao 1º Secretário que 
lesse a mensagem “Na intimidade do ser” do livro ”Vinha de Luz” de Emmanuel, ao cabo 
desta deu por aberta a reunião proferindo a prece inicial. Apresentadas as justificativas de 
ausência à presente reunião dos Diretores do Serviço Assistencial Espírita, Livro e o 
Primeiro Tesoureiro. Recebemos convite para a formatura de Marcelo Mesquita Spinola, 
dia 22 de dezembro, em virtude de a cerimônia ser em Campinas o Presidente representará 
a DE/USE, sendo enviado ao mesmo, cartas de congratulações. Com relação as sugestões 
de atividades enviadas pela UDE 3ª Zona o mesmo será duplicado, e entregue aos membros 
da DE, para análise em próximas reuniões. Com relação ao assunto levantado pela UNIME 
de Taubaté, com relação ao órgão da COMELESP, denominado BOLESP, em particular o 
de número 05, e em particular com relação ao Editorial, este assunto será discutido 
proximamente. Com relação aos cartões de Natal, recebidos por nós, os agradecimentos 
serão enviados pelo Presidente. Após relatou que contactou com elementos da UNIME de 
Jaú, no último CDE, e ficou acertado que para a Expoesp, serão enviadas somente as 
fotografias e o assunto referente ao tema “Unificação” não mais será dividido, será 
igualmente feito carta, informando que a UNIME deverá cobrir os gastos com a nossa 
locomoção. O Presidente esteve em Tupã, nos últimos dias 17 e 18 de dezembro, relatou a 
viagem, informando que o CRE/ Região Marilia está sendo dirigido por elemento 
dinâmico, e aproveitou para relatar caso sucedido, de falta de informação das sociedades; 
sobre assunto tratadas nas apostilas da USE, propôs que nas próximas viagens a DE, a 
mesma seja devidamente acompanhada pelos Departamentos, a fim de que estes 
apresentassem o material orientador as sociedades que possuímos, se não fosse possível 
acompanhar a DE, nas viagens, que marcassem Encontros para esclarecimentos, em outras 
datas. Lembrou que dia 11 de fevereiro, deverá a DE estar presente na reunião do Conselho 
Deliberativo da UNIME de Santos. O 1º Secretário propôs que ao invés de os 
Departamentos irem com a DE, estes aprontariam o material, do que possuem para o 
auxílio das sociedades, fazendo síntese a respeito sendo inclusive feitos trabalhos para ser 
usado no retroprojetor. Lembrou que se tivermos uma boa divulgação e, que realmente 
interesse às sociedades, isto poderá fazer com que nossos trabalhos sejam solicitados. Após 
a DE comentou propostas sobre cursos metódicos, sugestão do Secretário Geral que está 
em fase de elaboração. A DE decidiu não fazer reuniões nos dias 26 de dezembro de 1988 
e 02 de janeiro de 1989 sendo que o material relativamente à ata do CDE deverá ser 
entregue do dia 09 de janeiro de 1989. Departamentos: Artes – comentou o êxito do 
Espirarte informando que no evento supramencionado, tudo correu de forma tranquila, 
na parte de organização, fez exposições de documentos houve trabalhos de pinturas e 
vídeos. Lamentou que o público não tivesse prestigiado, pois a maior frequência foi no 
domingo no período matutino com cerca de duzentas pessoas. Lembrou, igualmente que o 
Espirarte teve pontos altos e baixos. A DE esteve presente, representada pela 1º Vice, e no 
setor financeiro, não houve prejuízos, e até apresentou um pequeno lucro. Informou que 



no último sábado dia 17, esteve em Ribeirão Preto, falando a cerca de assuntos relacionados 
com o seu setor de trabalho. O Diretor de Patrimônio lembrou que os cartazes como forma 
de divulgação não estiveram a contento, que para a motivação da frequência, deveremos 
esforçarmo-nos a fim de que o nosso trabalho seja o melhor possível a fim de chamarmos a 
atenção sobre o mesmo. Departamento de Orientação Administrativo e Jurídico: Informou 
que defende os interesses de sociedades espíritas, além de haver auxiliado a formação de 
mais uma sociedade, entregou a DE, propostas de revisão do Estatuto Social. Informou que 
em seu escritório profissional, atende as sociedades espíritas para orientações a respeito. 
Apresentado pelo 2º Tesoureiro, a prestação de contas relativamente ao I Simpósio Jurídico 
Espirita, que não apresentou lucros e, nem prejuízos. Prestados esclarecimentos pelo 2º 
Tesoureiro, sobre título relativo ao I Simpósio pagas em Cartório, lembrado que deveremos 
nos precatarmos para que estes não mais tenham repetição. Será visto a Nota Fiscal de 
prestação de serviços, para ver quem a firmou. Será feita a transcrição das fitas gravadas 
para se fazerem Anais. O Diretor de Patrimônio sugeriu abrirmos conta bancária, visando 
o melhor controle da Livraria, este assunto será estudado, e, depositar na conta corrente da 
USE, Cz$ 667.000,00. Com relação ao Jornal Unificação, o material relativo ao mesmo já 
se encontra na IDE; o Presidente informou que já procedeu o contacto com a IDE, a 
respeito. Departamento de Educação Espírita colabora no “Meu Jornalzinho”. Estuda 
juntamente com a Professora Heloísa Pires, uma cartilha, para motivar o centro espírita 
sobre o trabalho de Educação Espírita. O Presidente lembrou ao Departamento que poderá 
estudar sobre a Literatura Infantil, por entender que há carência no setor de obras. Os 
Encontros serão reativados a partir do mês de março, pois nesta época, estão os educadores 
em férias. Deverá ser solicitado ao DE, orçamento do livro de Deolindo Amorim 
“Espiritismo e os Problemas Humanos”. Esgotada a ordem do dia, e o Snr. Presidente 
proferiu a prece de encerramento. Eu, André Luiz Galembeck lavrei a presente ata que será 
por mim lida, datada e firmada, por aqueles que estiverem acordes com seus termos e 
deliberações. 
 
São Paulo, 19 de dezembro de 1988. 
 
Assinaturas 












