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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

09, 16, 23 e 30 de Janeiro
13 e 20 de Fevereiro

06 e 20 de Março
03, 17 e 24 de Abril
08, 15 e 22 de Maio
05 e 19 de Junho

03, 10, 17 e 24 de Julho
07, 14 e 21 de Agosto

04, 11 e 18 de Setembro
09, 16 e 23 de Outubro

06, 13 e 20 de Novembro
04, 11 e 18 de Dezembro



Ata # 20 - 9 de janeiro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 09/01/89 

 
Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da USE, situada à Rua Doutor Gabriel Piza, 433, no bairro de Santana, foi realizada 
a vigésima reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada 
a presença de número legal de diretores, o Snr. Presidente saudando aos presentes proferiu 
a prece de abertura, e ao cabo desta iniciou a reunião. Como primeiro assunto, o Presidente 
fez questão de que conste na ata a sua estranheza pelo motivo seguinte: com relação a 
folheto oriundo da FEB, com propaganda da Revista O Reformador, e colheita de 
assinaturas da mesma, aguardava a chegada deste folheto há bastante tempo, e, segundo 
apurou o mesmo somente lhe foi entregue na data de hoje, embora tenha chegado há mais 
de um mês, inclusive a sua indignação refere-se ao fato de que, por diversas vezes indagou 
acerca do mesmo,  entende que esta desídia, esta negligência, subtraiu a si, o conhecimento 
deste folheto; e que as assinaturas deveriam serem feitas até o dia 30 de dezembro, pelo 
preço que lá consta, e entende que esta divulgação não poderia ser estendida, visto que o 
assunto havia sido tratado em reuniões anteriores; irá contactar a direção de o Reformador, 
para saber as atuais condições para a feitura das assinaturas. O Secretário Geral justificou 
alegando que esta correspondência chegou às mãos, antes da reunião do CDE, porém 
devido a não haver tido reunião da DE dia 12 de dezembro, este assunto não pode ser 
apresentado, e que devido aos assuntos da reunião do dia 19 de dezembro, serem extensos, 
não houve tempo hábil, para a apresentação do mesmo. O Presidente solicitou que fosse 
lhe dado conhecimento, de toda correspondência recebida. A ata da reunião anterior foi 
lida, sendo aprovada com as ressalvas que constam de seu final. O Presidente esteve 
representando a DE na formatura de Marcelo Mesquita Spínola. Após feitos comentários 
sobre a visita que a DE fará ao CD da UNIME de Santos, dia 11 de fevereiro às 15h00, 
consultados a maioria dos membros da DE se prontificou a estar no local, para prestigiar a 
visita, pois o Presidente solicitou o apoio ao trabalho desenvolvido pela UNIME que 
atravessou período difícil e, hoje está em nova fase, e lembrou que em maio pretende fazer 
a Exposição naquela data digo em data a ser marcada. Com relação às esculturas, será 
fornecido aos órgãos interessados o endereço de quem as faz, para que os órgãos se 
entendam diretamente com os mesmos. Após foi mencionada a proposta da UDE 21ª Zona 
acerca da ata que é a seguinte: que as atas sejam feitas de forma sintética e entregues na 
reunião seguinte, não mais sendo enviada pelo Correio, e que a parte transcrita seja a mais 
resumida possível. Após, houve troca de ideias de se fazer a ata mais resumida do que aquela 
que foi entregue, ficando certo de que  a apresentada seria sintetizada pelo Secretário Geral, 
para que apenas  seja encaminhada pela DE. Após o Secretário Geral digo o 1º Secretário 
informou que existe interesse de pessoas de organizarem um Feirão, sendo que a DE/USE 
daria cobertura ao evento, e a renda reverter-se-ia em prol da USE. Após o Presidente 
relatou sobre Encontro de Divulgadores do Livro Espírita, a ter lugar dias 28 e 29 de 
Janeiro, em Araras, sob o patrocínio da USE, dando-nos a conhecer o programa, inclusive 
faz parte do programa divulgação sobre a I Bienal do Livro Espírita. O Diretor de 
Patrimônio que participa de Encontros sobre o livro prestou seu depoimento, dizendo que 
estes indivíduos que organizam o Encontro são especialistas na área do livro, e aprendeu 
bastante com esses elementos, nesta área do livro. O Diretor do Depto. do Livro, para este 
encontro pedirá 150 exemplares do “Meu Jornalzinho” e também o relatório das UNIMEs 



que entregaram as coleções e relações de Biblioteca. No dia 11 de fevereiro de 1989, na 
cidade de Monte Alto haverá Encontro sobre o Boletim do Livro Espírita. Quanto à tiragem 
do Evangelho deverá ser feito cerca de 50.000 exemplares, e será feita uma edição de 
qualidade na parte gráfica, e serão oferecidos a Clubes, Bancas e Feiras do Livro Espírita, a 
FEB doará os filmes, sendo que as capas e as orelhas serão feitas pela IDE. A 1ª Vice-
Presidente no Encontro divulgará o “Meu Jornalzinho”. Tesouraria: saldo em caixa Cz$ 
251.001,83, e temos de dívidas Cz$ 386.000,00, o mais urgente possível e, dentre as 
despesas, está o envio do Jornal Unificação, e da divulgação do Encontro do Livro sendo 
que esta última já está com as despesas cobertas. Lembrou que para as sociedades 
confeccionou 1.100 carnets, com custo total de Cz$  320 000,00 e serão feitos 300 carnets 
cooperadores, com valores diversos, os carnets às sociedades serão enviados pela Tesouraria. 
Após o Secretário Geral lembrou da Reunião dos Departamentos dia 29 de Janeiro de 
1989; esta semana será enviada a convocação, devido ao Encontro de Divulgadores não 
deverá ser feita a Reunião do Depto. do Livro. A Srta. Elaine Curti Ramazzini dará curso 
de Assistência Social na Federação Espírita da Bahia dias 21 e 22 de janeiro, inclusive sendo 
enviadas apostilas a respeito. Recebemos carta do CRE/Assis sobre a Jornada Espírita dos 
dias 11/02/89 a 11/03/89, sendo que no dia 26 de fevereiro, será realizada a reunião do 
CRE. Será discutido proximamente sobre o Editorial do Bolesp no 05. A 1ª Vice-Presidente 
lembrou que na quarta-feira dia 11 será feita reunião do “Meu Jornalzinho”, visando a 
discussão de forma de se obter o financiamento para o mesmo. É pensamento da DE 
contratar mais um funcionário. Após a DE discutiu sobre a questão financeira, após várias 
sugestões ficou certo de solicitar-se ao Diretor deste Departamento a apresentação de plano 
visando a obtenção de recursos financeiros até o último dia do mês de janeiro, ou então a 
DE fará reuniões específicas para a obtenção destes fundos, e para elaborar planos a 
respeito. Para a próxima reunião será discutida a ata, e a convocação do CDE. Esgotada a 
ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o Snr. Presidente solicitou 
à 1ª Vice-Presidente 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 também por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 09 de Janeiro de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 21 - 16 de janeiro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 16/01/89. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
vigésima primeira reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser 
constatada a presença de numero legal de diretores e com a presença dos diretores de 
departamentos de Orientação Doutrinaria e do Livro, além do coordenador da Assessoria de 
Imprensa, a reunião foi aberta com prece proferida pelo Presidente da DE. Apresentadas as 
justificativas à presente reunião dos Diretores do Departamento de Finanças, do Departamento 
de Educação Espírita e de Artes. Lida e analisada ata da reunião do CDE dia 11 de dezembro 
de 1988. Para a próxima reunião será examinada a convocação. Departamentos: Orientação 
Doutrinária: não há novidades em seu trabalho, e deverá ter após a reunião Geral do dia 29 
de janeiro. Após o Assessor da Comissão de Imprensa leu-nos redação da carta a ser enviada 
aos periódicos / programas de rádio e televisivos, a cerca da deturpação que o Espiritismo vem 
sofrendo, colocando-nos a disposição, para os esclarecimentos a se fazerem necessária, a carta 
foi aprovada e, encaminhada ao Secretario Geral para dar andamento, junto com a carta será 
enviado folheto “O que e a USE” e a distribuição territorial da mesma. Após o Assessor da 
Comissão de Imprensa teceu comentários sobre um deputado que defendeu o Espiritismo de 
ataques sofridos, será enviada carta a este deputado parabenizando-o por sua atitude, sendo 
que cópia da carta, será enviada a USERJ. Livro:  informou que contata a UNIME de 
Araraquara para que esta adquira coleções para a campanha “Kardec na Biblioteca”, e o órgão 
informou que não recebeu correspondência a respeito, e que sente certo mal estar por parte 
das componentes desta UNIME por problemas que surgiram com o envio da missiva por parte 
da USE; sobre propaganda politica existente no folheto de divulgação da Feira do Livro 
Espirita, a DE, para sanar este mal estar, poderá visitar a cidade. Encontro sobre divulgadores 
do livro espirita dias 28 e 29 de janeiro na cidade de Araras. Apresentará relatório da 
Campanha “Kardec na Biblioteca”, visando incentivar os órgãos que não levaram as coleções. 
Será informado aos órgãos da Capital, sobre o endereço das bibliotecas em nossa cidade. Para 
o Encontro de Divulgadores será levado o Jornal Unificação. Informou que na visita feita a 
Tupã, levou treze coleções da campanha “Kardec na Biblioteca” para UNIME de Marília, Tupã 
e Garças. Esteve visitando no dia 02 de janeiro a Banca do Livro Espírita de Mogi das Cruzes 
e no dia 11 de fevereiro estará em Monte Alto para o Encontro de Divulgadores. É pensamento 
realizar o Encontro de Divulgadores, em todos os CREs. Sobre a Bienal, informou que as 
reuniões têm sido mensais digo Semanais haverá palestras, noite de autógrafos, lançamento de 
livros, haverá edição comemorativa do Evangelho, com cinquenta mil exemplares; inclusive 
desde que agora divulgaremos a edição para que antecipemos o recebimento, a fim de pagarmos 
no prazo estipulado. Após a 1ª  Vice-Presidente distribuiu o exemplar no 06 “Meu Jornalzinho”, 
será solicitado aos órgãos que adquiram quotas, e aquisição destas quotas propiciara desconto 
de vinte por cento, será divulgado na Banca do Livro Espirita, será incentivado que o 
pagamento seja feito através de deposito bancário, será incentivado a venda do “Meu 
Jornalzinho” em Livrarias, e já obteve doação de NCz$ 100,00 da Livraria C. E. União; e 
pretende incentivar a campanha de assinaturas, com dois tipos, um de colaborador que 
ganhará todos os números  editados; e outro que seria para obter somente os números a partir 



de quando fizerem a assinatura. O Snr. 2º Vice-Presidente disse com relação ao Congresso 
Internacional de Espiritismo será aberta a inscrição, para tanto será enviado circular a respeito, 
nesta circular será informado sobre o parcelamento da taxa de inscrição, deverá ser a taxa paga 
em 06 parcelas, e haverá congressista do tipo individual e institucional, sendo que o Snr. 
Shimizu será o coordenador do setor de divulgação. Mudando de assunto, informou que 
proximamente trará propostas de se enviar a abordagem com relação ao movimento em 
particular ao interior do Estado, pois sente dificuldades nas conjecturas que envolvem o 
movimento. A próxima reunião do Congresso será a 18 de fevereiro deste ano. O relatório da 
DE deverá abranger a julho de 1988 a dezembro de 1988. O coordenador da Assessoria de 
Imprensa lembrou que conheceu o dono de gráfica, especializado em fazer folhinhas e poderá 
ser visto tal, em prol de nossas atividades este assunto será tratado, em primeiras gestões pelo 
Diretor de Patrimônio; e após será tratado pela DE. Em relação a edição do livro: “Espiritismo 
e os Problemas Humanos”, será consultado o DE para saber do orçamento. Esgotada a ordem 
do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Snr. Presidente solicitou ao 
coordenador da Assessoria de Imprensa 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, 16 de janeiro de 1989. 
 
Assinaturas 











Ata # 22 - 23 de janeiro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva dia 23/01. 

 
Aos vinte e três do mês de Janeiro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da USE foi realizada a vigésima segunda da DE gestão 1988 a 1990. Após, ser constatada 
a presença de número legal de diretores, o Snr. Presidente deu por abertos os trabalhos, 
saudando aos presentes, e proferindo a prece inicial. Apresentada a ordem do dia para a 
convocação do CDE sendo aprovada, a saber – a) autorização para venda do imóvel, recebido 
em doação, b) proposta da Criação de UNIME de Mirandópolis, c) proposta da UDE 21 Zona 
sobre a forma de apresentação da ata. No item informações, constará, em havendo tempo, a 
DE propõe a análise do movimento unificação e, constará da ordem do dia, o pedido de 
sugestões sobre o Congresso. Com relação a cessão do cadastro aprovado pelo CDE, em sua 
reunião de dezembro, aguardaremos o pedido oficial da FEB, para o encaminhamento do 
assunto, sendo que após o recebimento deverá a FEB dirigir-se diretamente as sociedades. A 
ordem do dia da reunião do CDE deverá ser enviada até o dia 26 de janeiro. Será contatado o 
Diretor do Departamento Administrativo Jurídico, para saber, com relação a outorga da 
escritura do terreno por nos recebido em doação, situado em Guaianazes. A Tesouraria para o 
envio das convocações despendeu NCz$ 230,00 (duzentos e trinta cruzados novos), e mais 
NCz$ 200,00 para o envio de canetas as sociedades sendo que necessita retirar este dinheiro 
da conta de poupança e tentará obter empréstimos, com relação ao remanescente. Após o 
Presidente tomando da palavra informou que nossa situação financeira é grave, e há despesas 
que não possuímos condições de cobri-las, e citou mais especificadamente o “Meu 
Jornalzinho”, que atualmente apresenta déficit entre dois números de cerca de NCz$ 750,00, 
lembrou que não pode suceder que a USE pague títulos encaminhados ao Cartório de 
Protesto, conforme já sucedeu, e, após foi questionada a Secretaria sobre o funcionamento, e, 
sobre a validade, com relação ente o serviço executado e as despesas que acarreta, o nosso 
computador. O Secretario Geral mostrou trabalho feito pelo nosso computador que vieram 
facilitar nosso serviço. Após estes esclarecimentos, a DE estudará manter-se o contrato de 
manutenção do computador. Lembrada a necessidade de estudarmos formas de obtenção de 
recursos financeiros, para que as nossas despesas sejam cobertas. Com relação ao computador 
lembrado que o valor do contrato de manutenção é irrisório, perante aos serviços que o mesmo 
presta. Retomando o uso da palavra, o Secretario Geral lembra que os próximos passos para o 
uso do computador. Nesta parte da reunião foram lidas as atas, relativas as reuniões dos dias 
09 e 16 de janeiro de 1989, sendo ambas aprovadas. O Diretor de Patrimônio lembrou que 
devemos fazer um plano de ação para as nossas atividades financeiras, o 2º Secretário lembrou 
que o CRE preocupa-se com a situação financeira da USE, e estuda providências de auxilio; o 
Presidente incumbiu-se de consultar o Diretor do Departamento de Finanças para saber de seu 
interesse, em permanecer no cargo, sendo que após a sua resposta, será tomada as providências 
a respeito de eventual substituição. O Presidente relembrou que o assunto prioritário é 
finanças, devemos tentar todas as ideias que nos forem sugeridas. O 1º Secretário lembrou que 
o CDE constituiu comissão, para que a mesma propusesse medidas financeiras à USE, esta 
comissão propôs e, foi aprovado pelo CDE, que a USE realizasse um Feirão Anual. Devido as 
ausências as reuniões da DE, do 2º Tesoureiro, o mesmo seria devidamente contatado pelo 1º 



Secretário, pois o 2º Tesoureiro deverá estar presente para organizar a contabilidade, a ser feita 
em nosso computador. Após comentadas as ausências dos Diretores dos Departamentos, em 
nossas reuniões, pois os Departamentos realizam eventos, e estes não nos são comunicados. O 
Secretário Geral lembrou de que as reuniões da DE devem trazer retorno aos Diretores dos 
Departamentos. O Presidente ressaltou da necessidade de ser devidamente informadas das 
atividades realizadas pelos Departamentos, lembrou que as ausências dos Diretores têm 
refletido muito mal, em nossas atividades, lembrou que a ausência dos Diretores, em nossas 
reuniões não refletem as atividades desenvolvidas por estes. O Snr. Presidente deu-nos ciência 
de carta enviada pelo Snr. Jamil Salomão da cidade de Americana acerca de movimentos e 
atividades que deverão serem desenvolvidas pela USE, em particular a realização de cursos. O 
Presidente ressaltou que deveriam ser mais ágeis em todos os Departamentos, sob o risco de 
virmos a perder nosso espaço. Lembrou que poderíamos preparar monitores, a nível de CRE, 
para que possam desenvolverem as atividades. O 1º Secretário, em esforço, a este tese, fez 
histórico da criação dos zonais, e neste histórico, justificou o porque de somente o Zonal Bloco 
B ainda a prosseguir com as atividades. O Diretor de Patrimônio lembrou que as sociedades 
preferem as trabalhos que já vinham desenvolvidos. O 1º Secretário ressalta que devemos 
procurar dinamizar os CREs para que estes possam levar este trabalho. Com relação a carta 
apresentada na reunião anterior pelo Assessor de Imprensa, o Secretario Geral ainda não a 
enviou, pois pretende discutir com a DE seus termos e conteúdo, pois com o objetivo deste 
deve ser com a USE falar pelo Espiritismo em nosso Estado Sobre a questão dos 
Departamentos, o Secretário Geral lembrou à guisa de exemplo, que na reunião anterior que 
o Departamento de Orientação Doutrinaria não foi questionado sobre suas atividades e, 
propõe que durante a reunião geral dos deptos não mais seja realizada a reunião da DE que os 
membros desta, façam-se presentes as reuniões dos Departamentos, a fim de auscultar suas 
atividades, Proposta, na próxima reunião da DE sejam discutidos os assuntos relativos as 
Finanças, assim como discutidas as atividades dos Departamentos. O Depto. de Livro entregou 
seu relatório de atividades. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da 
palavra o Snr. Presidente solicitou ao Diretor do Departamento de Livros para solicitar a prece 
final. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando digo 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, 23 de fevereiro de1989. 
 
Assinaturas. 















Ata # 23 - 30 de janeiro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 30/01/89. 

 
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada 
a vigésima terceira reunião. Após, ser constatada a presença de número legal, o Snr. 
Presidente deu por abertas, proferindo a prece de abertura. Lida a ata da reunião relativa 
ao dia 23 de janeiro de 1989, sendo aprovada sem quaisquer ressalvas. Presente a reunião 
o Diretor do Departamento Administrativo e Jurídico, e o mesmo deu-nos ciência que 
contactou com o escrevente Carmino Rago, e este solicitou que com relação a ata de doação 
do terreno de Guaianazes, seja feito ressalva, para saber quem poderá firmar o documento, 
em nome da entidade doadora, para tanto entrará em contacto com o antigo Presidente da 
UDE 20ª Zona para esclarecer sobre este assunto, visando proceder tal emenda. Devido aos 
feriados próximas não será realizada à reunião, no dia 06 de fevereiro do corrente ano. 
Após o Secretário Geral deu-nos ciência da realização das reuniões dos departamentos, 
estiveram presentes os Deptos. de Serviço Assistencial Espírita, Evangelização Infantil, 
Artes, Orientação Doutrinária; sendo que estiveram ausentes à reunião Educação Espírita, 
Finanças, na presente reunião o Diretor do Departamento Administrativo e Jurídico 
justificou sua ausência à reunião geral dos departamentos. Após o Secretário Geral, 1º e 3º 
Secretários fizeram comentários sobre as reuniões que assistiram. O Secretário Geral 
informa que o Departamento de Evangelização Infantil está elaborando um cadastro com 
os evangelizadores infantis, e possui cerca de trezentos nomes, e solicitou ao mesmo que 
procedesse sua digitação em nosso computador, já está de posse das fichas de cadastro e, já 
procede sua digitação. Após relatou o pedido feito por elementos da UNIME que editam 
o Jornal do Evangelizador, que solicitou o cadastro de sociedades espiritas; devido a 
resoluções, anteriormente tomadas pelo CDE, a entrega deste cadastro não será possível, 
sendo que será oferecido aos elementos que fazem o jornal, para que nos enviamo-los e, 
após sejamos ressarcidas nas despesas. Com relação a próxima reunião geral dos 
departamentos marcada para o próximo dia 30 de abril, foi lembrado que o mesmo está na 
véspera do dia do trabalho, por conseguinte, sendo feriado prolongado, o que 
eventualmente poderia dificultar a vinda e a presença de elementos, e, lembrado igualmente 
que nesta data, deverá estar se reunindo em São Paulo o 5ª Região do Conselho Federativo 
Nacional, porém a DE decidiu manter a reunião para data de 30/01. Após o Secretário 
Geral deu-nos ciência acerca da Reunião da USE, na cidade de Jaú, informando que 
recebeu missiva daquela UNIME, na qual era nos indagados números, de pessoas que 
iriam, o horário da chegada e, se necessitaríamos de hospedagem. Feito o levantamento 
entre os presentes, ficou certo de que deverão estar em Jaú. O Presidente, 1º Tesoureiro, 
Diretor do Depto. Administrativo e Jurídico, além da Diretora do Depto de Evangelização 
Infantil e do Diretor de Departamento de Mocidades, sendo que a chegada deverá se der 
no sábado dia quatro de março, por volta das 18hs 00, deverá em consequência ser feita 
carta resposta àquela UNIME. Com relação ao assunto tratado na reunião anterior, sobre 
alterações na missiva feita pelo Assessor de Imprensa para veículos de comunicação, o 
Secretário Geral informou que contactou o Assessor de Imprensa, este asseverou que a 
redação da missiva está bem feita e, própria para os fins que se destina, porém o Assessor 
deixou ao critério da DE, proceder as alterações que se fizerem necessárias, a DE resolveu 
continuar com a redação que havia sido aprovada na reunião realizada de 16/01/89. Após 



o Secretário Geral deu-nos ciência que a UNIME de São José do Rio Preto realizará um 
Encontro Jovens dias 04, 05, 06 e 07 de fevereiro. O Secretário Geral lembrou de que ainda 
não foram discutidos pela DE o assunto relativo ao editorial do Bolesp nº05, as propostas 
de plano de trabalho apresentado pela UDE 3º Zona, assim como a marcação de visita à 
cidade de Bauru, o Presidente lembrou que igualmente acha-se pendente a carta lida na 
reunião anterior da lavra de Jamil Nagib Salomão. O Diretor do Departamento do Livro 
deu-nos ciência do Encontro sobre Divulgadores do Livro Espírita, abrangendo Bancas e 
Clubes do Livro Espírita, realizada nos dias 28 e 29 de janeiro do corrente ano, trouxe 
material além de um livro “Há dois mil anos” em espanhol, inclusive trouxe o Manual de 
Divulgador do Livro Espírita e, aproveitou para divulgar a nossa Bienal do Livro Espírita, 
sendo que foram elaborados os logotipos e os cartazes. Inclusive apresentou um cadastro 
de pessoas que fazem feiras e clubes para ser usado em nossa Bienal. Já foi elaborada da 
capa comemorativa digo capa da edição comemorativa de nosso Evangelho. O Diretor do 
Departamento Administrativo e Jurídico contactará o 2º Tesoureiro para que esta venha 
em nossas reuniões. Tesouraria informou que emprestou NCz$ 100,00 (cem cruzados 
novos) e obteve com o Diretor de Finanças o empréstimo de outros NCz$ 100,00 para 
envio dos carnets e informou que se a metade das sociedades e, metade dos cooperadores 
pagaram a quantia mínima, a USE arrecadará cerca de NCz$ 900,00. Foram feitos cerca de 
duzentos “carnets” de cooperadores. Com relação as despesas relativas ao “Meu 
Jornalzinho”, o Presidente e o 1º Tesoureiro manifestaram suas preocupações, advêm, do 
fato, de que o “Meu Jornalzinho” não possui mais fontes da receita, como as tinha, quando 
de seu lançamento, e temem de que não tenhamos mais recursos para custeá-lo. A 1ª Vice-
Presidente lembrou que desde o momento, em que a proposta foi lançada ela sempre disse 
que, iria se responsabilizar pelos custos financeiros do “Meu Jornalzinho” e, que as despesas 
atuais não devem constituir-se preocupação da DE, pois responderá de forma pessoal pelas 
mesmas. Lembrou, que o “Meu Jornalzinho” está em campanha de assinaturas, está vendo 
os desacertos da campanha anterior, para o lançamento de outra. Estuda campanha junto 
aos CLEs e as BLEs para que os mesmos adquiram exemplares do “Meu Jornalzinho”, 
dando vinte por cento de desconto. Em apoio à tese defendida pela 1ª Vice-Presidente, o 
Secretário Geral, o 1º Secretário e o 1º Tesoureiro lembraram que no momento, em que 
ficou certo de se fazer o “Meu Jornalzinho”, a 1ª Vice-Presidente comprometeu-se com as 
despesas financeiras. O Presidente fez questão de ressaltar que a sua preocupação refere-se 
aos valores crescentes das despesas com o mesmo. O Sr. Secretário lembrou que o “Meu 
Jornalzinho” terá receitas menores do que as despesas. A 1ª Vice-Presidente lembrou que 
gostaria de a Tesouraria fornecer o movimento financeiro do “Meu Jornalzinho”. 
Lembrado que a DE visitará a UNIME de Santos. O Diretor de Patrimônio lembrou que 
o assunto prioritário para a próxima reunião deverá ser o relativo ao planejamento 
financeiro. Esgotada a ordem do dia, ninguém, mais desejando fazer o uso da palavra, com 
prece proferida pelo Diretor de Patrimônio lavrei a presente ata, digo deu-se por encerrada 
a reunião. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presenta ata que será por mim lida, datada 
e, firmada e, por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo 30 de Janeiro de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 24 - 13 de fevereiro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião dia 13/02/89. 

 
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na 
sede social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi 
realizada a vigésima quarta reunião da DE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada, a 
presença de número legal de diretores, o sr. Presidente deu por aberta a reunião. 
Apresentada a justificativa de ausência a presente reunião do 1º  Secretário, 1º Tesoureiro 
e 2º Tesoureiro. Lida e aprovada a ata da reunião relativa ao dia 30 de janeiro, sendo 
aprovada sem quaisquer alterações. Feitos comentários acerca das atividades na cidade de 
Jaú, as fotos da Expoesp deverão serem enviadas, para tanto será feita uma caixa. Após a 1ª 
Vice Presidente comentou sua estada na cidade de Barretos, juntamente com o Snr. 
Presidente, onde no dia 03 de fevereiro fizeram exposição para os dirigentes com debates, 
acerca de assuntos do movimento. Esta atividade deu-se na CONRESPI, entenderam 
ambos que foi uma Confraternização Fraterna. Após esteve juntamente com a Diretora do 
Depto. de Evangelização, o Diretor do Depto. Educação Espírita, o Diretor do Depto. de 
Artes, no Encontro de Mocidades do CRE São José do Rio Preto, no dia 06, entendeu que 
o Encontro foi igualmente muito bom, inclusive pelo nível das palestras que teve 
oportunidade de ouvir. Após a DE/USE esteve no dia 11 de fevereiro, na cidade de Santos 
na reunião do Conselho Deliberativo da UME Local, estiveram representando a DE, o 
Presidente, 1ª Vice-Presidente, 1º e 3º Secretários, todos afiançaram que o ambiente esteve 
ótimo, com um bom entendimento, e houve convites para a DE retornar àquela cidade. 
Presente à reunião o Diretor do Departamento Administrativo e Jurídico que informou 
sobre as providências com relação ao terreno de Guaianazes, estão sendo tomadas as 
providências, visando a corrigenda da ata de doação, nos moldes mencionadas na ata da 
reunião anterior. Informou que o 2º Tesoureiro já retornou ao trabalho, inclusive 
acertando pormenores com o 1º Tesoureiro. O Diretor do Departamento do Livro 
informou que no dia 12 de fevereiro esteve na cidade de Monte Alto, foi realizada reunião, 
visando o fechamento da edição, relativa ao mês de março, do Boletim Divulgador do Livro 
Espírita, neste material deverá constar sobre Feira, Banca e Clube do Livro Espírita e 
também, sobre o I Congresso Internacional, é pensamento traduzir estes boletins para 
alguns idiomas estrangeiros, para tanto será contactada a FEB a respeito. Lembrou que as 
próximas reuniões acerca deste assunto serão dia 06 de maio, na cidade de Pontal, 29 de 
julho, em Catanduva, e 28 de outubro, na cidade de São Carlos. Informou que os próximos 
Encontros sobre Divulgador do Livro Espírita serão realizados em Jaú e Uberlândia. Após 
o Secretário Geral leu-nos carta enviada pela UDE 3ª Zona, em adendo à proposta de Plano 
de Trabalho apresentado para aquele órgão da USE e principalmente sobre prioridades de 
trabalho. A DE enviou a carta resposta, sobre o andamento das providências que tomou a 
respeito. Por não haver sido enviada no espaço de tempo previsto no Regimento Interno 
do CDE, esta proposta deverá ser analisada na reunião do CDE do mês de junho, sendo 
antes devidamente analisada pela DE, pois um dos trechos da proposta prevê a criação de 
Departamentos e isto exige o parecer da DE. Recebemos carta de sociedade da cidade de 
Itapetininga, propondo a criação de UME naquela cidade, será enviada resposta, indicando 
que estes se dirijam ao CRE Sorocaba, para informes. Lida, igualmente carta do 2º Vice-
Presidente fazendo análise do trabalho da USE, inclusive apresentando aspectos negativos 
e positivos e com sugestões, esta carta deverá ser tirada cópias reprográficas, para estudo e 



análise por parte da DE. Estes assuntos relativamente ao trabalho da USE, deverão ser 
analisados em seu início na reunião do dia 27 de fevereiro. A DE estuda a conveniência de, 
em virtude do CDE, do mês de junho, coincidir com a Bienal, realizar reuniões conjuntas. 
Após discutiu-se o Plano de Finanças da USE, sendo proposto o pedido de colaboração, a 
conhecidos, enviando a eles, correspondências e documentos bancários e, assim como 
promoção de atividades como jantares. O Presidente ressaltou da necessidade de sermos 
motivados a fim de termos ideias visando suprir a parte financeira de nossa entidade e, que 
deveremos ter este objetivo em mente, de fazermos algo concreto para arrecadação 
financeira de nossa entidade. Após, ainda foi lembrado que UDE 14ª Zona fará um Feira 
cuja renda reverter-se-á em prol da USE. O Secretário Geral fará cartas aos Diretores de 
Departamentos, lembrando da necessidade de sua presença, nas reuniões dos 
departamentos. Esgotada a ordem do dia, ninguém, mais desejando fazer uso da palavra, o 
Snr. Presidente solicitou ao 2º Secretário 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 quantos estiverem acordo com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 13 de fevereiro de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 25 - 20 de fevereiro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 20/02. 

 
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na 
sede social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº433, no bairro, foi realizada a 
vigésima quinta reunião da Diretoria Executiva Gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a 
presença de número legal por diretores, em sendo a reunião com os departamentos, 
estavam presentes diretores dos departamentos que foram digo firmaram o Livro de 
Presença. Apresentadas as justificativas de ausência a presente dos 1º e 3º Secretários. Após 
passou a palavra ao Departamento de Artes – informou que está cumprindo o que planejou 
ou seja criação de Noites de Artes, para tanto esteve em Barretos, participando da 
CONRESPI, visando com isto incentivar o trabalho deste departamento na região, com 
isto visa a maior integração entre os artistas existentes no nosso Estado. Promoverá Noites 
de Artes na cidade de Campinas assim como deverá participar da COMELESP. O 
Presidente propôs a este Departamento que estudasse um Encontro, visando ao incentivo 
do trabalho de corais em nosso Estado, pois no seu entender este trabalho tem o condão 
de unir os trabalhadores, o Diretor respondeu que estudará a promoção deste tipo de 
certame visando o aprimoramento das ideias a respeito deste assunto. É pensamento do 
Departamento criar um arquivo de partituras, e, também o pensamento de fazer cursos de 
dramaturgia. Quanto o assunto relativo aos corais, no primeiro momento poderá 
estabelecer um contacto entre os existentes no Estado de São Paulo. Serviço Assistencial 
Espírita: Informou que participará de um Encontro, na cidade de Varginha/MG, nos dias 
11 e 12 de março – Encontro sobre Menores e Creches, inclusive acrescentando ao 
programa, algo relacionado com os menores de rua. Está programando do tipo palestras na 
cidade de Taubaté, porém devido a não confirmação, não mais será realizada nos dias 25 e 
26 de fevereiro. Em abril, promoverá um Encontro na cidade de Campinas, em data a ser 
confirmada. Em virtude de o Encontro de Varginha, ser realizada em outra unidade da 
Federação, será enviada, carta à União Espírita Mineira informando do evento. Informou 
que já entregou o seu relatório de atividades. Está promovendo a revisão de apostilas de seu 
setor de trabalho. Sobre a reunião geral deste Departamento, a Diretoria informou que são 
discutidas acerca de assuntos trazidos pelas próprias, respondendo indagação do Secretário 
Geral. Após o Secretário Geral indagou sobre o trabalho de coordenação, feito com relação 
aos presídios, há poucos órgãos em nosso Estado que realmente fazem esta espécie de 
trabalho, inclusive na cidade de São Paulo, o trabalho está parado, por determinação dos 
órgãos responsáveis, o Secretário Geral ressaltou que devemos proceder análise da situação 
para encaminhar relatório à Secretaria de Justiça dentro do convênio que temos com a 
mesma inclusive o Departamento estuda a criação de Assessorias com respeito a assuntos 
de presídios, e que a USE tem um programa básico e que os órgãos devem ser incentivados 
a desenvolvê-lo, porém, este deveria ser melhor operacionalizado. Orientação Doutrinária 
- informou que na reunião geral do Departamento foram aprovados os trabalhos 
relativamente ao Evangelho do Lar e Orientação, informou que existem aprovadas cerca de 
quinze trabalhos, à disposição da DE. Informou que o Departamento aprovou o trecho do 
livro “ Vida de Artista”, tal como se encontra, explicando as démarches para esta aprovação, 
lembrou que de cada trabalho aprovado possui duas cópias, uma que deverá ofertar à DE 
e outra que está consigo para o Departamento, e que os órgãos possuem cópias deste 
trabalho, que o DOD prontifica-se a tirar dúvidas acerca dos mesmos ou testemunhar sua 



aplicação, inclusive, havendo propostas de se difundir estes trabalhos, a nível nacional 
porem o trabalho de editoração, prioritário, é com relação à apostila “Atividades 
Doutrinárias” O Snr. Presidente lembrou da realização, nos dias 20, 30 e 01 de maio, 
reunião do CFN 5ª Região, onde o tema a ser abordado “Quarenta anos do Pacto Áureo”, 
o Diretor do DOD lembrou que material a respeito poderá ser encontrado no jornal 
“Unificação” e na Revista Reformador, além de poderem ser consultados companheiros 
que tem materiais a respeito. Evangelização Infantil - Planejamento do Departamento - na 
reunião geral do Departamento – foi feito o planejamento das atividades do mesmo – 
levantamento do nome de evangelizadores – das sociedades que possuem evangelizadores 
– das que não possuem – daquelas que possuem Evangelização, visando apoiar aquelas que 
já possuem e, incentivar a criação que não possuem. Revisão do Programa – está sendo 
elaborado novo programa de evangelização, abrangendo a totalidade dos Livros Espíritas. 
Central de material será solicitado aos órgãos que enviem material a respeito de 
Evangelização Infantil e que será triado, e, após ficará à disposição do Estado. Haverá um 
festival de Músicas promovido pelo Departamento de Evangelização Infantil e o 
Departamento de Artes marcando o encerramento do mês da criança dias 28 e 29 de 
outubro. Haverá Encontro Estadual na cidade de Bauru, 19 e 20 de agosto. Haverá 
preparação de elemento humano para cursos e encontros e, na medida em que houver a 
equipe haverá troca de equipes por regiões. Para o Encontro Estadual haverá poucas  por 
regiões, no dia 21 de maio. Além de capitanear a Campanha da Família, que está sendo 
lançada. Estuda igualmente o projeto sobre Literatura Infantil, de análises de obras. Sobre 
a campanha lembrou que a família precisa de assistência da Doutrina. Ressaltou que este 
trabalho deve ser conjunto entre todos os departamentos da USE. Foi lembrado que 
poderíamos aproveitar o que já existe a respeito, para tanto serão feitos contatos com Paulo 
Roberto Pereira da Costa e Luiz Alberto Zanardi, pelo Diretor do DOD, após estes 
contatos, estes elementos serão convidados a se fazerem presentes a uma reunião da DE, 
na qual exporão suas áreas e, após será marcada uma reunião conjunta entre eles, e os 
demais departamentos. O Departamento de Evangelização Infantil esteve promovendo 
Encontro, na cidade de Cruzeiro, dias 11 e 12 de fevereiro do corrente ano. Com relação 
ao pedido de alguns as sociedades para aulas prontas, será solicitado ao Estado, de quem 
tenha tais aulas envie ao Departamento, este incumbir-se-á da distribuição. Lembrado de 
que o “Meu Jornalzinho” publica estórias, que poderão servir como aulas. Igualmente serão 
revisadas as aulas, a fim de serem colocadas em apostilas. Informou que o seu trabalho ao 
DIJ/FEB, no tocante as aulas para Jardim do Menor Carente, está aguardando a revisão, 
haverá reunião a respeito deste assunto dias 29,30/04 e 01/05. Esteve em Barretos e em 
São José do Rio Preto, na companha de divulgação de “Meu Jornalzinho” e, no próximo 
dia 05 de março, estará em Jaú. Administrativo e Jurídico - este departamento é mais 
consultivo, está promovendo várias ações em juízo e da revisão de uma apostila, adaptando-
a às novas determinações da Constituição. Livro - mencionou sobre sua presença no 
Encontro sobre BLEs, FLEs e CLEs, dias 28 e 29 de janeiro. Lembrou que em abril, haverá 
Exposição do Livro Espírita, na cidade de Buenos Aires. No Encontro de Divulgador do 
Livro Espírita, participaram 03 países, 10 Estados, e 48 cidades pela USE participaram o 
Presidente, 1ª Vice-Presidente, Diretor do Livro e Diretor do Patrimônio, neste Encontro 
foi distribuído o Manual do Divulgador do Livro Espírita, participaram 3 países, 10 estados 
e 48 cidades digo sobre a Bienal do Livro, mostrou os logotipos, terá lançada a edição do 
Evangelho, comemorativa inclusive. Haverá no I Congresso Internacional de Espiritismo – 
divulgação sobre o Livro. Lembrou que existe comissão que dirige a Bienal e se reúne toda 
2ª feira das 19hs 00 às 20hs 00. Na próxima 2ª feira dia 27 haverá reunião com todos os 



elementos que dirigem comissões da Bienal. Esteve presente no dia 12 na cidade de Monte 
Alto, na reunião visando o fechamento da edição do Boletim do Clube do Livro Espírita, 
nesta reunião havia treze pessoas. Foram entregues 180 coleções – será enviada nova 
correspondência aos órgãos que não levaram as coleções. Será repensada a forma de 
terminarmos a campanha, entregando as coleções remanescentes. A apostila de Atividades 
Doutrinárias será feita no IELNA (??) em São José do Rio Preto, serão feitas 1.000 apostilas 
destas e mais 1.000 do programa de Evangelização Infantil. O Assessor da Comissão de 
Imprensa Natalino d´ Olivo examinará a obra, que veio para a venda. Após os 
Departamentos haverem-se manifestado, foi feita a distribuição aos diretores da sugestão 
do 2º Vice-Presidente e a carta de Jamil Nagib Salomão. O Snr. Presidente solicitou análise 
destes documentos a fim de que houvesse o aproveitamento das sugestões lá contidas. O 
Secretário Geral informou que duas caixas de envelope e quadros que estavam na 
Secretaria, extraviaram-se porém que o responsável não foi descoberto, devido a este fato, 
houve troca de ideias sobre manter-se a Secretaria Geral fechada; ficando certo de que 
somente os membros da Executiva deverão ter chaves, sendo que o material dos 
Departamentos será colocado em armário cuja chaves ficarão em poder dos Diretores. O 
Secretário Geral expediu a carta da Assessoria de Imprensa e Comunicação, aprovada em 
reunião anterior, para as televisões, deverá expedir outra, dirigida à FEB anexando este 
material. Tesouraria - o Tesoureiro informou que com relação ao terreno doado, situado 
em Ribeirão Preto, já o colocou à venda, incumbindo um corretor a respeito. Informou 
que com os “carnets” arrecadou NCz$ 400,00, até a data supra e, que houve pouca 
devolução dos mesmos. O 2º Tesoureiro presente a esta reunião, justificou suas faltas 
anteriores, sendo que doravante deverá acertar a contabilidade com o 1º Tesoureiro. 
Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o Snr. Presidente 
solicitou à Diretora do Depto. de Evangelização Infantil para proferir a prece final, ao cabo 
desta deu por encerrados os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que 
será por mim lida datada e firmada. 
 
São Paulo em 20 de fevereiro de 1989 
 
Assinaturas. 

















Ata # 26 - 6 de março de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de Diretoria da USE dia 06 de março. 

 
Aos seis dias do mês de março do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, foi realizada 
a vigésima sexta reunião da D.E. da U.S.E. gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a 
presença de número legal de diretores, o Presidente Nedyr Mendes da Rocha saudando os 
presentes, abriu a reunião. A referida reunião foi realizada na sede da U.S.E. situada a Rua 
Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana. Lidas e aprovadas sem quaisquer 
ressalvas, as atas relativas às reuniões dos dias 13 de fevereiro e 20 de fevereiro. Com relação 
aos quadros que foram extraviados, mencionados na ata da reunião do dia 20 de fevereiro, 
não houve extravio e, sim o proprietário não veio retirá-los. O Secretário Geral leu carta 
enviada pelo CRE/Região São Paulo comunicando-nos que doravante, as despesas 
relativamente aos almoços do CDE serão rateadas entre os órgãos componentes daquele 
CDE. Enviada carta ao Senador Jarbas Passarinho solicitando maiores informes acerca de 
projeto apresentado pelo mesmo da isenção de cobrança de impostos a ser concedido a 
entidades filantrópicas. Informado que o Jornalista Hélio Ansaldo da TV Record leu a 
nossa carta enviada cujo teor foi aprovado em reunião do dia 16 de janeiro do corrente ano 
e,  elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. Ficou estabelecido, os novos 
preços para o jornal Unificação, NCz$ 2,00 a assinatura anual, e NCz$ 0,30, o número 
avulso. A D.E. autorizou a comissão da COMELESP a usar trinta cartolinas e 110 pastas, 
pertencentes à U.S.E. O 1ª Secretário explicando sobre problemas com a nova direção da 
Escola Firmino de Proença, onde realizou-se a COMELESP, solicitou que a direção da 
referida confraternização seja alertada para que se incentive os jovens a bem conservarem a 
escola. Sobre a COMELESP que teria lugar em Franca, a D.E. será representada pelo 
Presidente, 2º Secretário e possivelmente 1º Tesoureiro, na abertura. O 1º Secretário 
informou que a U.D.E. 14ª Zona enviará cartas à D.E., porém solicitou de forma oficiosa, 
que o Depto. de Patrimônio instale bancas para vendas de livros, jornais, etc. O 1º 
Tesoureiro lembrou que com relação ao terreno de Ribeirão Preto já há comprador, sendo 
que ele representará a vendedora, através da procuração por instrumento público, nesta 
venda lembrando que já possui NCz$ 1.100,00 aplicados, produtos do recebimento dos 
“carnets”, assim que tivermos mais recursos faremos o depósito para a Livraria e, 
adquiriremos mais livros. Após a D.E. passou ao exame das propostas que serão vistas, no 
CDE. Sobre a criação da UNIME de Mirandópolis, o Secretário Geral nos informou que 
já enviou correspondências com AR, para as UNIMEs de Andradina, Guararapes e para o 
CRE/Região de Araçatuba, dando-nos conhecimento do teor das mesmas então enviadas 
aos órgãos. Proposta da UDE 21ª Zona sobre ata, o Presidente apresentou modelo de ata, 
que é elaborada nas reuniões da UNIME de Campinas, o Secretário Geral ressaltou que as 
atas devem ser bem mais sintetizadas e, lembrou que a referida proposta importa em 
alterações no Regimento Interno do CDE, então devemos esclarecer ao órgão proponente, 
que deve encaminhar proposta de alteração do Regimento Interno do CDE, porém deverá 
a ata ser a mais sintética possível, registrando as manifestações mais importantes. Se houver 
tempo será procedida a análise do movimento de unificação com o estudo em particular 
da divisão territorial e eventual curso sobre o movimento de unificação, será feito através 
projetos e a exposição não poderá ultrapassar aos quarenta minutos. Com relação ao 
relatório de atividades da gestão, será publicado no jornal Unificação. No dia 13 de março 
não haverá reunião da DE. O Presidente fez alguns lembretes sobre nosso comportamento 



durante as reuniões da DE, enfatizando da necessidade de sermos pontuais, e não 
retirarmo-nos durante o transcurso da reunião. Sobre a resposta da divulgação da Revista 
Espírita apresentada na reunião anterior pela UDE 21ª Zona a DE proporá ao órgão supra 
mencionado que encabece a campanha e, lembrando que como parte da campanha enviou 
aos órgãos, folheto de divulgação da RE feito pelo CDE. Em virtude da próxima reunião 
do CDE coincidir com o encerramento da Bienal, será marcada a reunião para o dia 11 de 
junho, próximo período da reunião, será marcado após haver a confirmação da data do 
encerramento da mesma. Após comentada a reunião do CFN 5ª Região, dias 29, 30 e 01 
de maio, será possivelmente na Escola de Cadetes de Campinas, assunto será os Quarenta 
Anos do Pacto Áureo, será feita exposição fotográfica, haverá possivelmente uma Noite 
com o Departamento de Artes. A 1ª Vice-Presidente lembrou que esteve em Presidente 
Prudente, no dia 04 de março do corrente ano. Foi a primeira reunião trimestral sobre a 
família entendeu muito positiva esta reunião. Relatou que no dia 26 de fevereiro, foi feita 
a continuidade do Encontro Simpósio Jurídico Espírita com um Encontro que abordou o 
tema Presídio e o próximo será realizado no dia 7 de maio às 17hs00. Após houve troca de 
ideias acerca de proposta do Simpósio Jurídico Espírita, a nível nacional, será encaminhada 
proposta durante a reunião do CFN 5ª Região. A 1ª Vice-Presidente lembrou que no dia 
12 de março será o fechamento do jornal Unificação. O Secretário Geral informou que já 
enviou as propostas das apostilas de Estudos Doutrinários e Evangelização, para 1.000 e 
2.000 exemplares e, também o prazo de pagamento. Esgotada a ordem do dia, ninguém 
mais desejando fazer uso da palavra, com prece proferida pelo Secretário Geral. 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, 06 de maio de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 27 - 20 de março de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião Diretoria Executiva dia 20 de março de 1989. 

 
Aos vinte dias do mês de março do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da U.S.E., situada a Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi reg, 
digo, realizada a vigésima sétima Reunião da Diretoria Executiva da U.S.E., gestão 1989 a 
1990. Após ser constatada a presença do número legal de diretores, o Presidente deu por 
abertos os trabalhos, saudando aos presentes e, proferindo a prece de abertura; reunião 
realizada com os Departamentos será vista a matriz dos discos Compositores do Além, pois 
é pensamento fazer sua reedição para a Bienal. Orientação Doutrinária está preocupada 
com a elaboração da pauta dos assuntos para a Reunião Geral dos Departamentos, dia 30 
de abril, a fim de que seja uma pauta motivadora de presença. Com relação às apostilas 
“Atividades Doutrinárias” está sendo feita reedição, com o encarte e a bibliografia proposta 
pela UNIME de São José do Rio Preto. Será solicitada à gráfica do Selar (??) para que nos 
enviem provas, a fim de encaminharmos. Informou que já há quinze trabalhos aprovados, 
e que não será conveniente fazer as reuniões dos mesmos, em única apostila, tendo em vista 
serem materiais dirigidos a públicos diferentes para o monitor, para o expositor e para o 
aluno. Lembrou que na próxima reunião deverá ser analisada a questão de passes, devendo 
haver contribuição da Zonal Bloco B e do CRE/São Paulo. Lembrado que a U.S.E. poderá 
ter um estoque de apostilas, para atender eventuais pedidos, muito embora o Estado já haja 
recebido respectivas apostilas, e das eventuais alterações procedidas. Prontificou-se o 
Diretor, em próxima reunião, trazer todas as apostilas já aprovadas para a U.S.E. ter em 
estoque, a fim de atender a demanda, podendo a sociedade usá-la ou não, conforme a 
clientela específica. A função da U.S.E. neste momento é informar que o trabalho existe e, 
conscientizar de sua importância. Após, houve trocas de ideias sobre o tamanho que deverá 
ter as apostilas. Proposta a ideia de se preparar monitores a nível de CRE, a fim de que 
pudesse auxiliar na implantação das apostilas. Após o Diretor do CDE lembrou que o 
Departamento somente aprecia os trabalhos que já tem consenso a nível de CRE, e que é 
solicitado o número de cópias para cada órgão. O Presidente propõe fazer-se consultas aos 
centros espíritas para saber se estariam interessados no trabalho, e, após haver a preparação 
de monitores visando o auxílio, para sua implantação. O Diretor lembrou que não 
poderemos olvidar o trabalho do órgão local para sua implantação, pois o mesmo poderá 
se sentir preterido, é conveniente termos órgãos locais, para o auxílio do trabalho, pois estes 
poderiam auxiliar a conscientização das sociedades espíritas. Poderíamos procurar 
conscientizar o órgão para o desenvolvimento deste trabalho e, na reunião geral, discutir-
se-á sobre a implantação dos órgãos, sendo o material ofertado juntamente com um curso, 
será impresso o material em número razoável, para sua implantação no Estado. Após viu a 
sua operacionalidade no trabalho de implementação com os monitores. É pensamento, 
fazer-se o número de apostilas de acordo com eventuais interessados. Proposta fazer-se ficha 
para cada trabalho pronto, abrangendo seu conteúdo, o público específico, além de outras 
informações de interesse, que seria uma apresentação sintética do trabalho e também nesta 
síntese conterá o que se pretende com a implantação daquele trabalho. Livro - lembrou que 
para a Bienal do Livro Espírita foi feita uma reunião com as editoras, no dia 13 de março 
p.p. A data da Bienal foi alterada, estando para ser confirmada após a obtenção de um local, 
pois é pensamento fazer um evento a nível de Bienal. Lembrado que para a realização da 
mesma, poderá ser consultado o Memorial da América Latina, e a data a ser marcada 



possivelmente seja em outubro. Apresentou-nos e alguns diretores levaram o Manual do 
Divulgador do Livro Espírita. Com relação à Campanha “Kardec na Biblioteca”, enviar 
circular aos órgãos que ainda não levaram as coleções, oferecendo as coleções, a fim de 
colocarem nas bibliotecas públicas, de sua região. Os livros que mais foram oferecidos para 
a venda, vindos do Sul do Brasil (Rio Grande do Sul) não serão vendidos, pois segundo a 
U.S.E. contrariaram os postulados fundamentais da Doutrina Espírita. Propôs, visto a 
Bienal não mais realizar-se em junho, que nesta data seja lançada a Campanha da Família. 
Evangelização Infantil - realizou no dia 12 de março, reunião com a Equipe de seu 
Departamento, para discutir-se acerca das atividades do Departamento; Encontro Estadual, 
campanhas e feiras. As prévias deverão ter lugar no dia 21 de maio; a primeira região em 
Ribeirão Preto ou Franca, a segunda em Assis ou Presidente Prudente, a terceira em Santos, 
a quarta em Cachoeira Paulista, a quinta em São José do Rio Preto, a sexta em Garça, temas 
a serem discutidos nas prévias “Lar, a primeira escola, pais os melhores educadores”. Para 
o Encontro Estadual tendo a abrangência do tema que envolva a família, serão convidados 
dirigentes de casas espíritas ou órgãos; O Encontro Estadual será realizado de 19 e 20 de 
agosto, na cidade de Bauru. Nas prévias do Encontro Estadual serão montadas as apostilas, 
sugestão de temas para serem desenvolvidos, técnicas de estudo e acerca da Campanha da 
Família, para custear a apostila será o livro “Família” psicografado por Chico Xavier, e será 
colocado algo da campanha na prévia. Nesta apostila terá sugestões de temas para serem 
desenvolvidos, assim como técnicas de estudo, será colocado algo da campanha na prévia 
para a preparação da Campanha. Ficou marcada a reunião a ter lugar no dia 16 de abril, às 
9hs00. O lançamento oficial da Campanha da Família será no dia 04 de junho. 
Posteriormente a estes assuntos, falou acerca do trabalho que desenvolve junto à FEB, para 
a montagem de aulas, para crianças carentes. No dia 25 de março, o Departamento estará 
presente a COMELESP para o trabalho junto à Evangelização. Para a reunião do CFN, o 
Departamento irá com três elementos. Após, falado acerca dos órgãos que se encontram 
distantes de nosso trabalho e pouco informado acerca do mesmo. Na reunião do CFN 15ª 
Região está se discutindo preparo de aula para o menor carente. A 1º Vice-Presidente 
justificou a ausência do Diretor do Departamento de Educação e informou que está em 
elaboração, apostila sobre educação. Lembrou que houve pedido de assinatura ao “Meu 
Jornalzinho” vindo de Portugal, e, com isto já temos assinaturas do Uruguai, Israel e 
Portugal. Departamento Administrativo e Jurídico está fazendo contacto para a corrigenda 
da ata com relação ao terreno de Guaianazes. Está adaptando a sua apostila à Nova 
Constituição. Secretaria Geral - informou que o nosso funcionário trabalhará somente até 
21 de março e, tende a ficarmos temporariamente sem funcionário, não solicitou ajuda dos 
Departamentos, com relação aos materiais a serem enviados ao mesmo tempo solicitou 
cooperação do Administrativo e Jurídico para elaboração de carta a ser dirigida ao Senador 
Jarbas Passarinho, acerca de assunto tratado na reunião anterior. As chaves de nossa sede 
ficaram com o referido funcionário, pois o mesmo irá auxiliar a Secretaria em seu trabalho, 
sendo posteriormente cobrada sua devolução. Tesouraria - Recebemos à guisa de lucro a 
importância NCr$ 4.480,00. Não haverá reunião a 27 de março do corrente ano. Esgotada 
a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Presidente solicitou ao 3º 
Secretário 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, por aqueles 
que este verem acordes, com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, em 20 de março de 1989. 
Assinaturas. 















Ata # 28 - 3 de abril de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE/USE dia 03/04 

 
Aos três dias do mês de abril do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da U.S.E. situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi 
realizada a vigésima oitava 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. O 1º Secretário mencionou sobre a realização de 
um Feirão em prol da U.S.E., solicitou o empréstimo da importância de NCz$ 120,00, que 
será devolvido proximamente. Ofereceu convites do Feirão ao preço unitário de NCz$ 1,00. 
Aprovada a Ata da reunião realizada no dia 06 de março e distribuída para apreciação a do 
dia 20 de março. Relatório de atividades segundo informes do Secretário Geral já foi 
encaminhado para a publicação no jornal Unificação. O Presidente mencionou sobre a 
reunião do C.F.N. Região Sul: será realizada na Escola de Cadetes em Campinas, dias 29, 
30 e 01 de maio, conseguiu alojamento para 40 pessoas, visto os membros do DE que irão, 
sendo que da reunião deverão participar somente as federativas, serão convidados 
representantes do CRE, que participarão, além das UNIMEs pertencentes ao 
CRE/Campinas. Pretende na noite do dia 29 de abril, abrir um debate para as lideranças 
presentes, a fim de que seja discutido o movimento espírita nas federativas. E à tarde 
deverão visitar o SEARA em Americana, e o Sanatório Antonio Luiz Sayão de Araras, além 
do IDE estas visitas serão à tarde do dia 30. Pretende na noite do dia 30, fazer Noites de 
Artes. As fotos do Expoesp serão enviadas a Santos digo, em primeiro lugar a São Vicente. 
Conversado sobre a contratação para trabalhar na sede da U.S.E., vistas pela D.E. as 
qualificações que o mesmo deve possuir. Vistos orçamentos do folheto “Conheça a U.S.E.”, 
o Presidente apresentou um orçamento, serão vistos outros. Recebemos carta da FEB com 
programa do CFN Região Sul. Recebemos convite do IEE para participar da Semana 
“Comece pelo Começo” de 18 a 22 de abril, a DE será representada pelo 2º Tesoureiro, 3º 
Secretário e 1º Secretário. Recebemos da FEB pesquisa sobre o senso, pelas federativas, com 
informações nível federativo, com estatísticas a respeito,  este material deverá ser usado no 
Congresso, solicitada a cooperação para o preenchimento, com a devolução, até o dia 30 
de abril e, juntamente com este material, será enviado o cadastro de nossas sociedades. Será 
ofertada resposta a Evany Figueira, da UNIME de Taubaté, sobre a inscrição no congresso, 
de interessados, sendo-lhe prestados esclarecimentos a respeito. Recebemos da UNIME de 
São Joaquim da Barra que deverá sediar a VII CONRESPI, pedidos a fim de que enviemos 
material didático. Recebemos, igualmente resposta enviada pelo Senador Jarbas Passarinho, 
com o texto de sua resposta, este assunto deverá ser encaminhado ao Departamento 
Administrativo e Jurídico, para que o discuta em sua Reunião Geral, com relação ao 
assunto referente à isenção de contribuição previdenciária para entidades sem fins 
lucrativos. O Secretário Geral informou igualmente na próxima 5ª feira elementos do 3º, 
9º, 15º, 16º e UNIME de Guarulhos, farão reuniões em nossa sede. O Secretário Geral 
informou ainda que nos dias 06 e 07 de maio, a nossa sede será usada, para o Encontro 
visando a preparação de monitores para curso de dirigentes de mocidades, sendo que os 
elementos pediram a nossa sede para fazer alojamento, sendo que este pedido por motivos 
das condições de nossas dependências não poderá ser atendido. O Secretário Geral 
informou ainda que no dia 07 de maio, haverá reunião preparatória acerca do Simpósio 



Jurídico Espírita, com palestras a este respeito, o Presidente fez-nos um alerta de que o 
responsável pela realização do evento informe a DE sobre o andamento de tais reuniões e 
dos Encontros pois a DE não está tendo informações a respeito. Lembrado que haverá 
reunião preparatória do Encontro da Família, dia 16 de abril, 9hs00. O 1º Tesoureiro 
propôs que houvesse um reunião específica a fim de que pudéssemos aparar as arestas entre 
os membros da DE e pudéssemos sanar eventuais divergências a respeito de problemas 
surgidos entre elementos da DE. E propôs mais ainda que houvesse uma vez por mês 
reunião de caráter doutrinário a fim de serem discutidos temas evangélicos doutrinários, 
sem que a reunião levasse um caráter meramente administrativo sendo que a primeira 
destas reuniões possivelmente será 10 de abril, dependendo de confirmação. Será feita 
planta para a Livraria a fim de que com planta passa a ser feito um acabamento. Informado 
que a 17º UDE solicitou-nos emprestado cerca de 100 pratos. Retiramos doações da 
COMELESP, que consta da lista que se encontra em poder da Secretaria. O Diretor de 
Patrimônio explicou o funcionamento dos empréstimos de materiais da USE como estão 
sendo marcados em listas de duas vias, e após a entrega e a devolução, há a conferência e 
eventual ressarcimento no caso de a devolução não ser completa. Próximas reuniões dias 
17 e 24 de abril, ambas às 20hs00. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer 
o uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou ao 1ª Tesoureiro para proferir a prece de 
encerramento, ao cabo desta deu por encerrados os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, 
lavrei a ata que será por mim lida, datada e firmada e, para aqueles que estiverem acordes, 
com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 03 de abril de 1989. 
 
Assinaturas. 











Ata # 29 - 17 de abril de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezessete dias do mês de abril de hum mil novecentos e oitenta e nove, na sede social 
da USE, situado à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
vigésima nona reunião da Diretoria Executiva gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a 
presença de número legal de Diretores, o Presidente solicitou à Diretora do Departamento 
de Evangelização para proferir a prece inicial, ao cabo desta deu por abertos os trabalhos. 
Serão nossos representantes na reunião do CFN Região Sul, o Presidente, 1ª Vice-
Presidente, 2º Secretário e 1º Tesoureiro, Diretor de Patrimônio e Diretora do Depto. de 
Evangelização Infantil e membros da equipe e Diretor de Mocidades, e presidentes de 
CREs. que serão convidados. O Presidente deu ciência da programação. O Primeiro 
Secretário fará placas de identificação para os Estados participantes e suas delegações. Os 
elementos da DE irão colaborar com a realização do evento. Os “crachats” a serem usados 
pelos participantes foram entregues à Diretora do Departamento de Evangelização Infantil. 
O tema principal da reunião será o estudo do “Pacto Áureo”; lembrado que o material 
sobre o Pacto Áureo encontra se no livro “Brasil Mais Além”, de Duílio Lena Berni. A 
recepção aos delegados será na Escola de Cadetes, havendo recepção na Rodoviária de São 
Paulo. As fotografias que estavam em São Vicente, não mais serão expostas em Santos. O 
Presidente do CRE/SP estando presente à reunião da DE, falou acerca do terreno por nós 
recebido e, situado em Guaianases, fez um histórico de sua existência, até chegar a nós, 
informou que lá está instalado um Centro Espírita que presta serviços a comunidade e que 
a USE pudesse fazer doação à sociedade espírita que lá se encontra, recebendo em troca 
uma certa importância em dinheiro. Este assunto será estudado pela DE e posteriormente 
encaminhado ao CDE. Reunião da Campanha da Família: A Diretora do Departamento 
de Evangelização Infantil informou que na reunião no último dia dezesseis de abril 
estiveram presentes o Presidente, o Diretor do Depto. de Evangelização Infantil, Diretor 
do Depto. do Livro, além de elementos da área de Evangelização Infantil. A Campanha da 
Família foi decidida no Encontro Estadual realizado o ano passado. Haverá uma apostila 
que deverá ter os seguintes temas: a) material para a reunião dos pais; b) preparação dos 
jovens para a constituição de uma família; c) palestras com temas ligados à família; d) 
visitação a familiares em crise e Evangelho no Lar; e) Confraternização da Família Espírita; 
f) constar na aula de Evangelização Infantil temas intimamente relacionados à família. Para 
o relançamento da campanha com a constituição de cartazes e manuais ficou marcado o 
dia 10 de junho, sendo que a  apostila já está pronta, estando em fase de revisão e, após 
será devidamente impressa, este manual envolve o trabalho de outros departamentos, o 
material para a feitura do manual já existe, pois foi coletado de trabalhos realizados, 
devemos procurar fazer com que os órgãos motivem tal trabalho na sociedade espírita, será 
solicitado pagamento aos Centros Espíritas do valor das apostilas, para a cobertura de seus 
custos. Neste manual deverá constar poesias sobre a família, assim como músicas, e 
geralmente no manual consta a bibliografia, além dos cartazes antigos da campanha. Após 
a Diretora abordou sobre as prévias do Encontro de Evangelizadores que centralizarão 
sobre o tema Família. Para o esquema de lançamento serão convidados os Centros 
Espíritas. O lançamento da campanha será na sede da USE, com palestra, talvez de, Paulo 
Roberto Pereira da Costa ou então de Terezinha de Oliveira. Após a Diretora do 
Departamento solicitou o envio de correspondência às sociedades, sobre o Encontro 
Estadual. O Secretário Geral apresentou o relatório do Feirão da Fraternidade, e que até a 
data presente, apresentou um resultado líquido de NCz$ 1.057, 94. Sendo que destes 



valores, deverão serem passados ao “Meu Jornalzinho” NCz$ 130,00. Após o Secretário 
Geral deu ciência de carta enviada pelo CRE/Araçatuba sobre o movimento de unificação, 
e do DM/USE solicitando a nossa presença no Encontro de Mocidades, pedindo informes 
sobre sua participação no CFN e solicitando a relação de endereços dos Centros para a 
pesquisa atinente a assuntos de Mocidades. Sendo que a Secretaria Geral respondeu 
indagando qual a data do Encontro de Mocidades sendo que após ver a missiva resposta 
informando a data seria 08 e 09 de outubro, que antecipará a cessão de nosso cadastro e 
também solicitado que todas as correspondências enviadas pelo DM/USE sejam feitas 
cópias para o nosso arquivo. Após passou a Ordem do Dia do CDE: a) Autorização para a 
venda do terreno; b) Reforma Estatutária; c) Questão do Aberto proposta pela UNIME de 
São Carlos; d) Proposta de criação do Departamento de Trabalhos Práticos feito pela  UDE 
3ª Zona; e) proposta de alteração de regimentos feitos pela UDE 16ª Zona. Para a próxima 
reunião, será sugerido ao órgão que tenha proposta que enviem número de cópias 
suficientes aos outros órgãos. Igualmente nesta reunião foi apreciada a ata da DE. Em 
próxima reunião da DE será discutido o assunto de participação da FEESP no Congresso 
Internacional de Espiritismo, convite formulado de maneira direta. Eu, André Luiz 
Galembeck, lavrei a ata que será por mim, lida, datada e firmada e, por quantos estiverem 
de acordo com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 17 de Abril de 1989. 
 
Assinaturas. 



















Ata # 30 - 24 de abril de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de Diretoria dia 24 de Abril de 1989. 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, 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 trigésima reunião da Diretoria 
Executiva da Gestão 1988 a 1990. Após constatada a presença de número legal de diretores, 
a Sra. 1ª Vice-Presidente Marília de Castro, devido a ausência justificada do Presidente, deu 
por aberta a reunião fazendo a prece de abertura. Esta reunião foi com os Departamentos. 
Orientação Doutrinária - está planejando suas atividades próximas, e, somente deverá 
apresentar novidades de seu trabalho, após a Reunião Geral do Departamento a ter lugar 
no dia 30 de abril p.f. devendo na reunião do mês de maio, apresentar novidades. 
Departamento de Orientação Administrativa - seu Diretor deu-nos ciência das providências 
que estão sendo tomadas, para a venda do terreno por nós recebido, situado em 
Itaquaquecetuba, sendo inclusive outorgada a procuração para a venda. Em relação aos 
terrenos por nós recebidos de propriedade da AMEA, já fez o levantamento dos adquirentes 
por cidade a fim de que os mesmos sejam contatados, a fim de doarem os mesmos à USE 
ou então fazer a doação de forma onerosa. Na presente fase está sendo feita a avaliação da 
área por agrimensor contratado pois houve permuta devido a área anterior ser manancial, 
para um outro terreno. Temos compromissados na primitiva venda, cerca de 280 lotes, já 
estão sendo contactados as compromissários para que os mesmos possam fazer as doações. 
Foi dada a sugestão e aceita pelos presentes, de contatar um profissional, a fim de que 
somente cuidasse desse assunto, inclusive está sendo preparada a minuta do compromisso 
de cessão dos adquirentes, em favor da USE. O Lar da Família Universal comprometeu-se 
a custear as despesas e no tocante aos honorários, entende que não haverá cobrança. 
Comprometeu-se o Diretor na próxima semana trazer todo o material mencionado e, com 
isto a DE poderá analisar o problema, ver as dificuldades inerentes a tal empreitada, será o 
assunto discutido, a fim de vermos a forma mais rentável para levá-lo. Foi lembrado de que 
se houver cobrança de honorários, por parte do profissional, deverá sê-lo em função do 
resultado obtido e, após o Diretor mencionar sobre as vantagens da cessão onerosa ou 
gratuita e, que pretende nas cidades, de forma pessoal fazer reunião com os cessionários 
compradores, a fim de esclarecê-los sobre aspectos, que no seu entender, facilitaria a 
doação, por nós pretendida. Com relação à doação da área, por parte do Espólio antigo 
possuidor do mesmo, nos autos já se está sendo providenciado acerto a respeito, 
dependendo apenas do levantamento topográfico, a ser efetuado. O Diretor prometeu que 
na próxima reunião do Departamento, trará material a respeito. Livros - mencionou sobre 
a campanha ”Kardec na Biblioteca” e, pretende promover visitas nas acidades sedes das 
UNIMEs que ainda não levaram as coleções, iniciadas por Botucatu e Araraquara. 
Lembrou que a Bienal depende da definição de datas. Lembrou que até o mês de dezembro 
já haverá sido distribuídas 187 coleções, restando ainda distribuir as cidades, cerca de 
quarenta por cento, será enviada carta para as cidades sedes das UNIMEs a fim de que 
possam definir uma data que deveríamos agilizar as correspondências aos órgãos que 
viessem motivá-los a cumprir o nosso pedido .Reunião do CFN – Região Sul - o Secretário 
Geral informou que recebeu um telefonema do coordenador das comissões regionais 
Nestor Masotti que informou que havia chegado às mãos uma circular de que havia 
solicitação de que as pessoas pegassem o ônibus para Campinas no Terminal Rodoviário 



do Tietê, e o mesmo solicitou que a USE pudesse obter pessoas, a fim de esperá-los no 
Aeroporto de Cumbica, sendo que o Secretário pediu que estes falassem com o 1º 
Tesoureiro e este prontificou-se a esperar as pessoas em  Cumbica, e após conduzirá ao local 
da reunião. Reunião Geral dos Departamentos – haverá uma reunião do Departamento de 
Mocidades e, será providenciado pelo 1º Secretário, acomodações a respeito, o almoço será 
de responsabilidade da UDE 3ª Zona. O 1º Secretário estará em reunião com os Secretários 
dia 13 de Maio, na cidade de Bebedouro para tratar de assuntos de Secretaria. O Secretário 
Geral informou que ainda não obtivemos candidatos ao posto de auxiliar, havendo sido 
feita entrevista com um interessado sendo que não poderemos valer-nos pela faixa salarial  
solicitada. O 1º Tesoureiro informou que temos aplicado cerca de NCz$ 9.000,00. O 
Diretor de Patrimônio lembrou que o 1º Secretário fará um “croquis” que após será levado 
ao pedreiro, para fazer orçamento a nossa Livraria. A reunião de confraternização entre os 
membros da DE será feita a partir de 29 de maio. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais 
desejando fazer uso da palavra deu-se encerrada a mesma, com a prece proferida pelo 
Diretor do Departamento de Orientação Doutrinária . Eu, André Luiz Galembeck, lavrei 
a presente que será por mim lida, datada e firmada e quantos estiverem acordos com seus 
termos e deliberações. 
 
São Paulo, em 24 de abril de 1989. 
 
Na ata do dia 17 onde se lê 5ª Região leia-se região Sul ,e não serão usados os cartazes da 
campanha anterior. No dia 24 constar ausência do Presidente justificada representante a 
USE. 
 
Assinaturas. 













Ata # 31 - 8 de maio de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 08.05. 

 
Aos oito dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situada à Rua Dr. 
Gabriel Piza nº 433, bairro de Santana, foi realizada a trigésima primeira reunião da 
Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. A abertura foi feita pelo Presidente da 
DE que saudou aos presentes, proferindo a prece inicial. O Secretário propôs que as atas 
voltassem a ser lidas e não mais distribuídas, este assunto, assim como a apreciação das 
atas relativas às reuniões dos dias 17 e 24 de abril, serão objeto de exame em próxima 
reunião. O Secretário Geral deu-nos ciência da correspondência enviada pela FEESP, 
convidando o Presidente a proferir palestra naquela sede, dia 21 de maio. Após houve o 
comentário acerca de correspondências que são enviadas para a nossa sede anterior, a 
Secretaria Geral embora já tenha tomado as providências visando a comunicação, irá 
retirá-las, em especial foi abordado o convite para o quadragésimo aniversário das Casas 
André Luiz que foi enviado para a sede anterior, e em nome do antigo Presidente. 
Recebemos da UDE 14ª Zona o saldo remanescente do Feirão pelo valor NCz$ 25,72. 
Tesouraria: analisadas despesas com a feitura de etiquetas, através de empresas 
especializadas, após os esclarecimentos prestados pelo Secretário Geral, acerca dos 
fundamentos das mesmas, esta despesa foi aprovada, sendo a nota relativa à mesma 
vistada pelo Presidente. O 1º Tesoureiro propôs arrendar o nosso computador, fazendo a 
oferta o valor relativamente às mensalidades de manutenção, e faria a contabilidade da 
USE, através do mesmo, e no caso de precisarmos listagem para a Secretaria, igualmente 
seria feito, igualmente seria arrendada a impressora, e tal arrendamento seria feito por seis 
meses. Sendo que a princípio o 1º Tesoureiro verá se o computador enquadra-se às suas 
disponibilidades do serviço e após faremos um documento para o arrendamento, sendo 
que após seis meses, se houver interesse, haverá a aquisição. O Secretário Geral propôs 
que a economia que fizermos, com o não pagamento da manutenção e, mais a possível 
venda, seja capitalizada, para aquisição de um modelo mais aperfeiçoado. Após submetida 
esta proposta à Diretoria Executiva, a mesma foi aprovada. O 1º Tesoureiro: temos 
aplicado NCz$ 10.300,00. Livrarias lembrou que adquiriu livros, antes do aumento que 
foi a partir do mês de maio, estes aumentos chegaram à importância de duzentos por 
cento. Artes: houve proposta de um grupo para custearmos a parte gráfica da encenação 
da peça “Além da Vida” e poderíamos durante a encenação vender livros, porém devido a 
não respondermos em tempo hábil, não mais houve interesse do proponente. Livro: 
aprovou fazer a comemoração na reunião Geral do Departamento, fazer a comunicação, 
relativamente ao “Auto de Fé de Barcelona”. Livraria: informar que fornecerá livros para 
a realização de uma Feira do Livro Espírita e estuda planta para a Livraria, aguardando 
providências do 1º Secretário a respeito. 2º Vice-Presidente informou que até o mês de 
abril inscreveram-se para o Congresso Internacional de Espiritismo cerca de trinta 
pessoas, devido a este fato a quota que havia sido dada às federativas, foi devidamente 
liberada, o que está havendo agilização para as inscrições, sendo que as mesmas estão 
abertas de forma ampla, em consequência, sendo enviada a quantidade de fichas de 
inscrição, que cada órgão necessitar. Sendo que a USE enviará novas fichas de inscrição 
aos órgãos. Com relação aos cartazes que nos foram enviados, será contactada a FEB para 
verificar qual a transportadora foi encarregada deste mister. Com relação ao funcionário 
será contactado aquele que fez o teste, para em caráter de experiência, pelo prazo de 
noventa dias. Com relação aos questionários enviados pela FEB, aguardaremos que a 
Federação Espírita do Paraná, enviar-nos-á um modelo simplificado para que o 
respondamos. O Presidente lembrou que esteve na FEESP entregando o material, 
relativamente ao Congresso, porém aproveitando cogitou-se de fazer um trabalho 



conjunto na área de Evangelização Infantil, nesta reunião foi esclarecido pelo 2º Vice-
Presidente que os expositores para o referido Congresso, e que se a USE quisesse fazer 
um trabalho conjunto com a FEESP, deverá sê-lo no item Exposição Livre, ou então 
poderia solicitar a Comissão Coordenadora que convide o Estado de São Paulo para 
apresentar o trabalho a respeito, igualmente lembrou que no Congresso haverá palestras e 
painéis. Continuando com a palavra o Presidente lembrou que a USE está distante da 
sociedade espírita. Ressaltou que durante sua estada como representante da USE, no 
quadragésimo aniversário do Centro Espírita Nosso Lar sentiu que a direção da entidade 
não conhece a USE, e que a FEESP é mais conhecida, e que deveremos procurar 
tornarmo-nos mais conhecidos, e deveremos programar atividades de forma constante e, 
para tanto deveremos programar atividades que nos promovam e nos projetem, é 
necessário termos programação de atividades de forma constante e, para tanto, deveremos 
fazer os movimentos de cunho departamental que visem a difundir o nosso nome para as 
sociedades, sendo estes movimentos mais criativos e atuantes, estamos distanciados da 
Casa Espírita e, com isso nosso trabalho torna-se desestimulante. Lembrou da necessidade 
de nos fazermos presentes, pois fomos convidados à reunião do CRE/Santos, para 
incentivar o trabalho naquele órgão, que infelizmente na USE existem trabalhos 
estanques e, que isto deve terminar, Pois o trabalho deve ser de todos, enfatizando da 
necessidade de direção do trabalho, e de uma maior cooperação entre todos os setores da 
USE. Após feitos comentários acerca da reunião do CFN-Região Sul, e o Presidente, 
naquela reunião, comentou acerca de sua estranheza, de haver sido feito convite direto à 
FEESP, e ao coral, pois entende que com isto estará sendo dado destaque àquela 
federativa, em detrimento da USE. Propôs que pudéssemos nos tornarmos úteis através 
de apostilas. E nesta reunião foi solicitado ao 2º Vice-Presidente e, este aceitou a feitura 
do jornal Unificação, tal fato será comunicado à 1ª Vice-Presidente, esta providência faz-se 
mister a fim de que pudéssemos sair com mais periodicidade, inclusive é pensamento que 
o mesmo retorne a ser mensal. O Secretário lembrou que na questão da apresentação do 
trabalho conjuntamente com a FEESP entende não ser necessário, tendo em vista a USE 
ter elementos capacitados a fazerem sozinhos, e que teremos que investir no nome da 
USE, porém não ao grande público e, sim ao público dirigente. No dia 15 de maio, a 
reunião será com os departamentos, porém iniciar-se às 19hs00, a fim de que comecemos 
a discutir as prioridades do movimento espírita, e após teremos as reuniões com os 
departamentos, inclusive nesta reunião será discutido o preenchimento do Departamento 
de Finanças. O 1º Secretário lembrou que deverá estar em Bebedouro na reunião do 
CRE/Ribeirão Preto, a fim de tratar assuntos, relativamente à Secretaria. O Diretor de 
Patrimônio lembrou que esteve no programa Momento Espírita, e que a DE poderia 
aproveitar para divulgar suas atividades, naquele programa, a DE estudará datas para lá 
estar. Dia 29 de maio será feita a reunião que tem o caráter não administrativo. Esgotada 
a ordem, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, 
com prece proferida pelo 2º Vice-Presidente. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais 
querendo fazer o uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião. Eu, André Luiz 
Galembeck , lavrei a presente ata, que será por mim lida, datada e firmada. 
 
São Paulo, em 08 de maio de 1989. 
 
Assinaturas.  















Ata # 32 - 15 de maio de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 15 de maio. 

 
Aos quinze dias do mês de maio do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, 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 trigésima segunda reunião da 
Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença do número 
legal de diretores, o Presidente Nedyr Mendes da Rocha deu por aberta a reunião, 
proferindo a prece inicial. Esta reunião foi marcada com o fito de procedermos a análise 
de propostas apresentadas relativamente ao movimento de unificação. Examinada em 
primeiro lugar a proposta de Jamil Salomão e lembrado pelo Presidente que deveríamos 
incentivar os departamentos a fazerem cursos a fim de melhor atingir as casas espíritas. 
Lembrado que deveríamos divulgar o trabalho particularmente as apostilas. Ressaltado que 
deveremos proceder a um planejamento global de atividades dentro de uma diretriz a ser 
estabelecida e que deveremos procurar valorizar os trabalhos já existentes. Discutida sobre 
a validade de se distribuir trabalhos oriundos de outras federativas estaduais, com opiniões 
pró ou contras, lembrado que deveremos valorizar tudo de bom, existente em nosso 
movimento. Após, foi feito comentários acerca da ordem do dia do CDE, em seus itens. 
Com relação a aprovação do balanço e do relatório, o mesmo deverá constar como assunto 
deliberativo, da ordem do dia da reunião do CDE, digo relativa ao mês de setembro. Em 
virtude de na pauta da reunião do CDE constar sobre o assunto do Estatuto Social, a DE 
procedeu análise deste assunto, em particular, enfocando a questão da divisão territorial, 
que no Estatuto Social da USE, é uma das atribuições do CDE, a criação de órgãos. 
Lembrado que a Reforma Estatutária deveria ser feita com mais cuidado, inclusive sendo 
discutida a questão do trabalho a ser desenvolvido pelos CREs, e sobre a periodicidade das 
reuniões do CDE, e de uma reunião a ser criada com participação dos CREs. Discutida 
sobre uma maior funcionalidade dos trabalhos. Após, conversado acerca da proposta da 
UDE 3ª Zona sobre a criação do Departamento de Trabalhos Práticos Mediúnicos. O DOD 
ficou de estudar o assunto a fim de dar seu parecer a respeito. Ficou designada reunião 
extraordinária dia 25 de maio, às 10h00, a fim de ser discutido “aspectos do movimento 
espírita”. Após, o Diretor de Patrimônio teceu comentários sobre a ausência de vários 
diretores departamentais às nossas reuniões, com isto as informações que deveriam ser 
prestadas aos trabalhos desenvolvidos pelos mesmos, encontram-se prejudicadas. O 
lançamento da Campanha da Família será feito na reunião do CDE de 11 de junho, no 
início da reunião, com palavras de Paulo Roberto Pereira da Costa, não mais será 
distribuído o manual, deverá ser enviada circular comunicando tal fato aos órgãos. O 
Diretor do Departamento de Orientação Doutrinária leu a carta dirigida ao Presidente na 
qual entrega os trabalhos aprovados pelo Departamento e após explicar a divisão que fez 
para a publicação e, juntamente com ela, deverá vir os objetivos, lembrou que a forma de 
divisão das apostilas para a publicação foi aprovada na Reunião Geral dos Departamentos. 
Será feita a separata, para a divulgação dos trabalhos, nos meios de comunicação, ressaltado 
que o trabalho deverá contar com o trabalho dos multiplicadores para a sua implantação. 
Deverá ser feita cerca de duas mil apostilas. Após, lembrou que processa o estudo de 
apostilas sobre Passes que foi distribuída na reunião passada. Igualmente, nesta reunião, 
foram trocadas ideias acerca da nova feitura das apostilas. Livro: lembrou que no 1º 
domingo de junho, às 15h00, deverá estar em Araraquara, para a divulgação da campanha 



Kardec na Biblioteca, e igualmente serão levadas as coleções. Após, mostrou o exemplar do 
jornal Nossa América, onde fala sobre o Memorial da América Latina. Mostrou recortes de 
jornais da cidade de Lins, “Correio de Lins” e “Folha de Lins”, onde está noticiado a 
entrega da coleção “Kardec na Biblioteca”, naquela cidade. Esteve presente na UDE 19ª 
Zona, onde estiveram presentes companheiros que fizeram a divulgação do trabalho acerca 
do livro espírita, inclusive sendo mencionado acerca da Biblio-troca. Falou acerca da 
Reunião Geral dos Departamentos, onde foi dada ênfase à Campanha da Família, ficando 
estabelecido que o Departamento consultaria obras relacionadas com o tema. Apresentou 
projeto acerca de volante com relação ao “Auto de Barcelona”, esclarecendo quais as obras 
que tratam do assunto, além de fazer divulgação do Centenário de Obras Póstumas, os 
presentes manifestaram-se acerca do folheto e após será levada a ideia para ser procedido 
um aperfeiçoamento. E após, informou que este ano não será possível a realização da Bienal 
do Livro Espírita. 1º Secretário esteve presente à reunião do CRE Ribeirão Preto realizado 
na cidade de Bebedouro e contactou com Merhy Seba e este prontificou-se a colaborar com 
o Depto. de Comunicação da USE, entendeu que a reunião foi ótima e contactou com 
representantes da UNIME de Araraquara, a fim de que pudesse ser marcada uma visita da 
DE para aquela cidade, a fim de podermos esclarecer o que é a USE, pois os elementos têm 
a visão distorcida do que seja nosso órgão, a UNIME de Taquaritinga está presentemente 
desativada. O 1º Secretário entregou o croqui de nossa Livraria ao 1º Tesoureiro. No 
tocante à contratação de funcionário para a DE, o Secretário Geral informou que na data 
de amanhã, fará entrevistas com um candidato, havendo mais um que se interessou pela 
função. O Diretor de Patrimônio teceu comentários acerca da Distribuidora, dizendo que 
já está gerando recursos para a USE. Será enviado a Nestor João Masotti, o cadastro dos 
órgãos e o disquete com o cadastro das sociedades será enviado assim que resolver assuntos 
técnicos, o 2º Vice-Presidente informou que relativamente ao Congresso há cento e vinte 
inscritos, com representantes de dez países e 2 federativas, a propaganda deverá ser agilizada 
para os expositores e convites já estão fechados, sobre os cartazes, esclarecidos que vieram 
por transportadora. Com relação ao jornal Unificação já foi contactada a 1ª Vice-Presidente 
que concordou com a transferência de função ao 2º Vice-Presidente, que deverá coordenar 
sua realização, sendo que já está aguardando o envio de artigos e do Editorial sendo que 
em junho, sai a edição relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março e, após sai a edição 
de abril a junho, sendo que está sendo procedido o resumo das notícias, talvez seja impresso 
em Araçatuba. A reunião do dia 29 de maio será exclusivamente evangélico-doutrinário. E 
para serem discutidos assuntos do movimento, serão marcadas reuniões extraordinárias. 
Por maioria de votos, decidiu-se que as atas serão datilografadas e, posteriormente, 
transcritas para o livro. Deverá ser feita pauta da reunião pelo 2º Secretário. Esgotada a 
ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o Snr. Presidente solicitou ao 
Secretário Geral para proferir aprece final, ao cabo desta, deu por findos os trabalhos. EU, 
André Luiz Galembeck, lavrei a ata que será por mim lida, datada, firmada e por aqueles 
que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 15 de maio de 1989. 
 
Assinaturas. 















Ata # 33 - 22 de maio de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE 22/05/89. 

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na 
sede da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
trigésima terceira reunião da DE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de 
número legal de diretores, o Presidente abriu a reunião, saudou aos presentes e solicitou 
ao Diretor do Depto. Administrativo e Jurídico que proferisse a prece inicial. Apreciação 
das atas relativas às reuniões dos dias 17, 24 de abril e 08 maio - as atas distribuídas 
previamente foram apreciadas, feitas eventuais correções. Ficou decidido de que as atas 
somente serão transcritas no livro apropriado após haverem sido aprovadas pela DE. 
Palavra ao Presidente: teceu comentários acerca de sua estada, durante a reunião do 
CRE/Santos, no dia 20 de maior e, informou que existem centros que se acham 
interessados em se unir porém devido ao fato de que a UNIME de São Vicente não se 
reunir, isto impossibilita esta união, este assunto da união destas sociedades será levado ao 
CRE para que cuide do problema. Nesta reunião foi solicitado que os órgãos componentes 
do CRE/Santos estudem nova divisão territorial para a área. O 1º Tesoureiro que esteve 
presente à visita, lembrou que existe irregularidades na união dos centros daquela região e, 
propôs que a Secretaria estudasse proceder a regularização dos mesmos. Será enviada ao 
CRE, vinte fichas cadastrais de cor rosa, e vinte cartas de união, a fim de que os centros da 
região regularizem-se. Sobre esta questão de que os centros unidos enviem a documentação 
completa quando de sua união, esclarecido pelos Secretários de que os centros cuja união 
é mais antiga, estão completando a documentação, porém os que se uniram 
posteriormente, estão com a documentação completa. Esclarecido que a Secretaria envida 
esforços para tal regularização e lembrado que por força do que dispõe os nossos Estatutos 
Sociais, deve quando da união da sociedade haver o parecer do órgão. A este respeito o 1º 
Tesoureiro lembrou que deveremos enviar aos órgãos, relação com as sociedades 
componentes dos mesmos, a fim de que estes prestem informações a respeito, de que se a 
sociedade existe ou não e se continua unida. O 1º Secretário irá providenciar a respeito, 
inclusive distribuindo com protocolo, a fim de que seja colocado a devolução do elemento 
que levou. Prosseguindo, o Presidente solicitou ao Secretário Geral que lhe entregue cópias 
de correspondências, enviadas ao CRE/Santos, sendo que as mesmas lhe foram entregues 
na presente reunião. Informou que a reunião do CRE/Santos foi proveitosa, pois naquela 
oportunidade foram resolvidos vários assuntos. Após, o Presidente mencionou que esteve 
fazendo palestras na FEESP, dia 21 de maio, e que a mesma fará uma Feira do Livro Espírita 
e juntamente haverá divulgação de todos os jornais espíritas e foi-nos solicitado que 
enviássemos exemplares do Unificação e Meu Jornalzinho, acompanhados dos talonários 
para assinaturas e cartazes de divulgação. A referida Feira terá lugar nos dias 10 e 11 de 
junho, na Praça Ramos de Azevedo, sendo que o 1º Secretário providenciará a feitura dos 
talonários, assim como dos cartazes e enviará exemplares dos jornais. Palavra ao 2º Vice-
Presidente: apresentou orçamento para impressão completa do jornal Unificação em 
Araçatuba, orçamento refere-se a 5.000 exemplares, a DE pelo custo aprovou que o jornal 
seja feito em Araçatuba. Para a próxima reunião será analisado o Editorial. Outro assunto 
refere-se à COMENOESP, lembrou que a princípio pretendia se estudar sobre Ecologia, 
porém alertou os integrantes de Araçatuba, para impropriedade do tema, lembrando que 
poderia ser abordada a lei de conservação com enfoque sobre aspectos ecológicos, porém 



essa reunião ficou estipulado de se fazer o tema Ecologia, sendo convidado para o mesmo, 
pessoas que não nutrem muita simpatia pelas ideias dominantes na USE, presentemente 
devido a este aspecto entrou em contato com os jovens, de sua cidade, e a prévia lá marcada 
não mais será realizada. Foi proposto de que escreva cartas relatando o problema ao Diretor 
DM/USE. Foi solicitado que a Presidência entre em contato com o Diretor do DM, e este 
traga os planos gerais de estudo de todas as confraternizações em próxima reunião. 
Secretaria: em primeiro lugar tratou da contratação de nosso auxiliar de escritório, lembrou 
que dois candidatos já fizeram os testes, porém aguardará uma terceira para após proceder 
a escolha. Lembrou que recebemos o pedido da ABRAJEE a fim de que ajudemos a 
divulgação da comemoração dos 120 anos da Imprensa Espírita, inclusive dando o nosso 
apoio, para tanto remeteremos as cartas às sociedades espíritas, para a promoção a ter lugar 
21 e 22 de julho e após o custeio pelo envio das cartas será pago pela ABRAJEE. Informou 
que recebemos circular da AMESP informando que elegeu sua Diretoria e Conselho 
Deliberativo. Recebemos outra carta da AMESP solicitando o desligamento dos quadros 
da USE. Será feita carta resposta, lamentando a saída da sociedade da nossa entidade, 
igualmente oferecendo oportunidade ao seu retorno, quando pretenderem. O 1º Secretário 
informou que esteve presente na reunião do CRE/São Paulo e, este informou que a partir 
de julho, o domingo em que a DE pretendesse ser entrevistada poderia marcar. Este assunto 
ficou de ser deliberado e marcada a data e decidido o que falaríamos precisamente. 
Tesouraria: lembrou que o DM reuniu-se e forneceu NCz$ 70,00, para o custeio das 
despesas com este Encontro, porém até a data presente, o referido Departamento ainda 
não prestou contas da importância recebida. O Diretor de Patrimônio comprometeu-se a 
auxiliar a Tesouraria neste contato. Com relação ao pagamento da importância devida pelo 
CRE/São Paulo pela contribuição do auxílio à USE, de nossa sede, em virtude de o mesmo 
estar defasado, deverá ser contatado o Presidente do referido CRE, pelo 1º Tesoureiro. 
Diretor de Patrimônio: o Diretor de Patrimônio queixou-se do acúmulo de exemplares do 
“Meu Jornalzinho”, que sobram e que presentemente estão sendo colocados no salão por 
absoluta falta de espaço, entendo que com isto o nosso salão fica enfeiado, a DE estudará 
providencias a respeito. Contatos do 1º Tesoureiro com o ??? com relação às apostilas: o 1º 
Tesoureiro lembrou que já contatou a editora e esta informou que as apostilas já se acham 
em fase de serem impressas. Contatos com a DE acerca do jornal Unificação: foi 
estabelecido o contato, deverá esta semana o mesmo ser remetido à Transportadora, a fim 
de que brevemente cheque em nossa sede. Construção de nossa Livraria: já foi contatado 
o pedreiro, será feita a construção de trinta e cinco metros quadrados, com laje pré-moldada 
e deverá a construção encerrar-se em quarenta e cinco dias, deverá ser gasto no total NCz$ 
5.000,00, além das obras da biblioteca, deverão ser vistas outras obras necessárias à 
conservação da sede, devendo o pagamento ser quinzenal, devendo ser feito o mais rápido 
possível. Foi cancelada a reunião que seria realizada no dia 25 de maio do corrente ano, 
para a próxima reunião deverá ser visto o Editorial. Esgotada a ordem do dia, ninguém 
mais desejando fazer o uso da palavra, o Presidente proferindo 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, 22 de maio de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 34 - 5 de junho de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da De dia 05 de junho de 1989 

 
Aos cinco dias do mês de junho do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo foi realizada a trigésima 
quarta reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a 
presença de número legal de diretores, o Snr. Presidente, à guisa de preparação do 
ambiente, leu a mensagem “O Caminho”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, e depois 
o 2º Tesoureiro proferiu a prece de abertura. Procedida a análise da ata relativa à reunião 
do dia 15 de maio, sendo aprovada com as retificações da mesma. Após houve comentários 
acerca de nossa participação da Feira do Livro da FEESP, segundo informes prestados pelo 
1º Secretário, este em contato com elementos daquela entidade, informou que a mesma 
não procedera a arrecadação do numerário, orientando os interessados para que a 
posteriori enviem as fichas de inscrição com a importância, a entidade que edita o jornal; 
comprometeu-se a fazer, para a coleta de assinaturas do jornal Unificação, fichas 
semelhantes ao do “Meu Jornalzinho”, inclusive deverá se fazer presente no sábado dia 10 
de junho. Análise da ordem do dia do CDE dia 11 de junho: proposta de criação do 
Departamento de Trabalhos Práticos Mediúnicos, a DE estudou a questão e será sugerido 
que o DOD possa enfatizar um pouco mais os trabalhos práticos, inclusive dando 
orientação a respeito. A DE irá se manifestar contra a proposta, pois pela disposição do 
Estatuto Social, a DE é obrigada a se manifestar; proposta da UNIME de São Carlos sobre 
o aborto - o 2º Vice-Presidente lembrou que o jornal Unificação já está preocupado a 
respeito publicando matérias e igualmente lembrou trabalhos desenvolvidos por ele. A DE 
irá defender a ideia que na medida em que esta campanha visa o respeito à vida, que mesmo 
que seja um dos itens do jornal Unificação, é também da Campanha da Família; proposta 
da UDE 18ª Zona - com esta proposta visa-se a alteração dos regimentos internos. O 2º 
Vice-Presidente lembrou que deveremos incentivar o estudo de temas doutrinários durante 
as reuniões do CDE, lembrado que esta proposta encontra-se implícita nos ideais do 
movimento de unificação. Lembrado que durante a reunião do CDE, a DE não procure 
conduzir as discussões, igualmente se houver tempo ao final da reunião, passará o 
audiovisual sobre o aborto. Editorial do jornal Unificação - aprovado com pequena 
alteração em sua redação. Campanha da Família - será contatado como expositor Paulo 
Roberto Pereira da Costa a fim de que o mesmo seja informado de que possui somente 
para a exposição de trinta minutos e será contatada a gráfica a fim de que nos entregue os 
cartazes. Com relação aos assuntos das apostilas que temos em estoque irão para NCz$ 5,00 
em junho e NCz$ 8,00 em julho, e com relação aquelas da Evangelização Infantil irão para 
NCz$ 8,00 em junho e NCz$ 11,00 em julho, sendo concedidos os descontos de 20% para 
quem levar mais de dez, havendo prazo para o pagamento de trinta dias. Com relação à 
assinatura do jornal Unificação prosseguirá o preço de NCz$ 0,50 o exemplar avulso, e para 
as assinaturas NCz$ 5,00. A Secretaria Geral fará circular divulgando a existência das 
apostilas, inclusive com seu novo preçário. Palavra a Presidência: solicitou informações do 
Secretário Geral acerca da circula do Congresso e este informou que já enviou os folhetos, 
cartazes para as sociedades da Capital, ABC e Baixada Santista, ao Vale do Paraíba não foi 
enviado pois não tinham em estoque, com relação aos demais órgãos, a FEB enviará 
diretamente assim como fichas e folhetos, além de cartazes. Com relação às despesas que 
temos tido com estas expedições não serem cobradas da FEB, ficando como doações. O 



Presidente lembrou a todos que deveremos envidar esforços para que a reunião do CDE se 
inicie às 9 horas e solicitou a todos os diretores que antes deste horário se fizessem presentes 
e participassem da mesa diretora dos trabalhos, porém aqueles que não puderem chegar 
neste horário, não deveriam ter assento na mesa. Deveremos procurar externar a mesma 
opinião e, somente deverá falar pela DE, ao menos que venha a solicitar, a um dos 
integrantes da DE, que esta peça licença a si, para falar. Sobre a carta que será enviada à 
AMESP, ainda não foi feita, pois o Secretário Geral aguardará os acontecimentos da 
reunião da USE e, após, expedi-la-á. Leu a carta a nós enviada pela Fundação Bienal 
informando que não cederá o seu espaço para a Bienal do Livro, será feito o agradecimento 
de forma nessa ata à Fundação Bienal. Secretaria - fez comentários sobre carta expedida 
pelo Departamento de Mocidades em virtude deste assunto constar da pauta será abordado 
no item apropriado. Informou que o irmão de Gália presente a um reunião anterior disse 
que há progresso no movimento de unificação da cidade, especialmente no setor de 
evangelização infantil. Leu-nos carta enviada pela União Espírita de Dois Córregos 
solicitando trabalhos com relação aos passes, isto será encaminhado ao DOD para que haja 
providências a respeito; o 1º Secretário deverá se fazer presente à Feira da FEESP de forma 
pessoal, no dia 10 levando exemplares do Meu Jornalzinho e do Unificação. O 1º Secretário 
propôs que no dia da reunião dos Departamentos, a Executiva fizesse uma reunião 
juntamente com os CREs. Tesouraria informou que a construção de nossa Livraria foi 
iniciada no dia 19 de maio, estão sendo adquiridos os materiais para a construção. O 
Diretor de Patrimônio solicitou autorização para a venda de duas estantes, a DE autorizou 
tal venda. Com relação ao assunto do Departamento de Mocidade esteve presente um 
representante que comunicou de que em virtude do atraso com que está saindo o jornal 
Unificação pretendem lançar um Boletim, solicitou a DE o empréstimo das fichas de 
cadastro para etiqueta-los. Outrossim solicitou para o Encontro de Mocidades, a ter lugar 
em São Carlos, o custeio para aquisição de envelopes e de fichas de cadastro, solicitou isto 
de uma firma mais urgente, tendo em vista a necessidade de expedição de circular. O 
Secretário Geral solicitou a este representante que todas as circulares enviadas pelo DM 
sejam feitas cópias à Secretaria, e citou o exemplo de que somente tomou conhecimento 
de correspondência enviada pois a mesma foi devolvida ao remetente e, aproveitando deu-
nos ciência do teor desta circular, em seguida a DE comentou sobre a mesma tendo em 
vista, nesta circular, mencionar reunião para o acerto das confraternizações, o assunto 
referente às confraternizações das mocidades ficou para ser discutido em próxima reunião, 
após termos os parâmetros da mesma que serão obtidos na reunião a ter lugar dia 11 de 
junho, em nossa sede. A DE não irá expedir o Boletim do DM, pois pretende verificar o 
seu conteúdo e entende que os jovens devem procurar colaborar com o jornal Unificação, 
ao invés de ficar expedindo boletins. Não haverá reunião da DE dia 12 de junho. Esgotada 
a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, deu por encerrada a 
reunião, com prece proferida pelo 3º Secretário. 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, 05 de junho de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 35 - 19 de junho de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 19 de junho. 

 
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da União das Sociedades Espiritas do Estado de São Paulo: situado à Rua Doutor Gabriel 
Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a trigésima quinta reunião da Diretoria 
Executiva da USE gestão 1988 a 1990. A abertura da reunião foi feita pelo Presidente que 
solicitou ao Diretor de Artes para proferir a prece inicial. A ata da reunião relativa ao dia 22 
de maio foi aprovada sem quaisquer ressalvas. Palavra à Secretaria: o 1º Secretário informou 
que com relação à Feira do Livro, realizada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
participou inclusive fazendo boletos para a coleta de assinaturas do jornal Unificação, entrará 
em contacto com a Direção da FEESP, a fim de saber se houve algum interessado nas 
assinaturas e distribuiu todos os exemplares que levou do Unificação e do Meu Jornalzinho. 
E, lembrou que na reunião do CDE distribuiu aos órgãos, o cadastro das sociedades 
componentes do mesmo, que alguns órgãos, o cadastrados digo já devolveram e aqueles que 
não estavam na reunião, fez-se o envio por via postal. Já foram enviadas fichas rosas e, ficha 
cadastro branco, às sociedades unidas, do CRE/Santos. Reunião Diretoria Executiva com os 
CREs – o 1º Secretario apresentou sugestões: como se fazer a reunião, na primeira parte os 
CREs apresentariam seus programas de trabalho, e, na segunda os mesmos colocariam o que 
esperam da DE, em seu favor. Este assunto deverá ser visto, na reunião do dia 03 de julho, 
proposta que a reunião seja realizada no dia 30 de julho e, aproveitou fez um levantamento da 
presença dos CREs, nas reuniões do CDE, a partir do ano de 1974, onde constatou que era 
extremamente baixo. O 1º Secretário propôs que houvesse uma utilização maior do prédio sede 
da USE, a fim de que o mesmo ficasse melhor conhecido e, concitou aos departamentos 
presentes que procurassem desenvolver atividades, a fim de que a sede não ficasse ociosa. 
Palavras aos Departamentos. Orientação Doutrinaria: entregou à Secretaria, a convocação da 
reunião geral deste departamento a fim de ser expedida aos órgãos, ressaltando que nesta 
reunião deverá ser dado parecer acerca do trabalho de passes e, ressaltou que nesta convocação 
deverá solicitar aos órgãos que procurem trazer experiências desenvolvidas, por suas sociedades 
acerca dos trabalhos mediúnicos, na sociedade espírita, trabalhos baseadas nas apostilas. 
“Orientação ao Centro Espirita da FEB” e Atividades Doutrinárias da USE, trazer os trabalhos 
por escrito, a fim de serem analisadas, e será solicitado aos representantes que apoiem a 
Campanha da Família nos eventos. Com relação a correspondência a nós enviada pela UME 
de Dois Córregos leu resposta que deverá ser enviada pela Secretaria convocando-os a se 
fazerem presentes, em nossa reunião inclusive, enviando cópias do material de estudo proposta 
da Zonal B. O Presidente lembrou que recebeu convites para um representante da USE falar 
acerca do aborto em Santos, será contactado para tal o 2º Vice Presidente. Com relação, foi 
tocada na parte doutrinária por haver neste questionário enviado pela FEB, uma parte que 
interessa ao DOD, porém lembrado que poderíamos treinar pessoas nos órgãos, a fim de que 
viessem a auxiliar as sociedades espíritas em seu preenchimento. Na próxima reunião da DE 
este assunto constará da ordem do dia. Mocidades: o seu representante, em primeiro lugar 
apresentou- nos o Boletim e, lembrou que a mecânica do Boletim seria somente sair, quando 
não houvesse o jornal Unificação, pois nos meses em que este circulasse, o Boletim seria 



encartado no jornal, em seguida lembrou que o Boletim é necessário, pois o Unificação 
somente sai atrasado, em consequência suas notícias estão defasadas e, depois com o espaço 
que é dado ao DM, no Unificação não dá para sair todas as matérias que interessam ao DM. 
A DE decidiu recomendar ao Departamento que não permitisse a circulação do Boletim, e sim 
que ao invés do Boletim fosse circular, ressaltando que o Unificação seria mais periódico, e se 
o Departamento necessitasse, poderia ter mais espaço, então ao invés do Boletim, sairá uma 
circular e, após as matérias serão publicadas no Jornal Unificação. Para a feitura da circular 
relativamente ao EEDMEE, a DE, em julho, cobrirá o valor das despesas, para a expedição da 
circular, sendo que os cartazes foram feitos de forma graciosa na Editora Clarim. Artes: O 
Diretor lembrou que foi enviada circular aos órgãos, oferecendo levar as cidades o Projeto 
Espirarte, lembrou que a cidade de Igarapava já solicitou apresentação do referido projeto. O 
Espirarte será levado na cidade de Taubaté, dias 02, 03 e 04 de novembro, haverá apresentação, 
tipo prévia, no mês de setembro na cidade de Ribeirão Preto, durante a apresentação de um 
Encontro de Dirigentes de Mocidades, pois o objetivo do Projeto Espirarte é estimular a 
criatividade do artista, durante todo ano, em 07 de outubro haverá na cidade de Limeira, mais 
uma apresentação deste projeto e lembrou que o projeto Espirarte que se realiza em nossa sede 
atualmente é aos quartos domingos do mês, lembrou que com este projeto varias pessoas estão 
conhecendo a USE, inclusive apresentou esquema para que o salão, sem sofrer alterações em 
sua estrutura, com a colocação de cortinas , extensão de fios, para as alterações feitas em nosso 
salão será estudado o orçamento. Departamento Administrativo e Jurídico: esteve no dia de 
hoje, visitando terrenos a nós doado, na cidade de Itaquaquecetuba, colocará placa de seu 
escritório oferecendo a venda. Com relação ao terreno de Guaianazes, procede sua 
regularização, visto que o terreno ainda não se encontra em nosso nome, poderá ser feita a 
venda diretamente, entre os donatários e que o adquirir, por conseguinte, não necessitaremos 
de autorização do CDE para a venda. Está defendendo várias sociedades espíritas de ações que 
promovem, ou lhe são promovidas. Recebeu sugestão de a USE auxiliar a FEEGO (Goiás) a 
realizar um Encontro Jurídico Nacional, porém após manifestação de vários membros da DE, 
sugeriu-se que seja incentivada aquela federativa que primeiro realize Encontro a nível estadual, 
assim como as outras. Com relação aos lotes de terreno da antiga AMEA será feito impresso 
fazendo doação à USE com relação ao processo de doação, o acordo está em vias de ser 
homologado. Lida a carta da UNIME de Rio Claro, na qual este órgão nos solicita o 
empréstimo do CGC/USE, a fim de que possam adquirir livros para um Clube do Livro 
Espirita, será respondido que a USE poderá se responsabilizar pela aquisição dos livros, e que 
para tanto a USE tem a sua distribuidora, e, convidando-os igualmente para que se façam 
presente na reunião Geral do Departamento do Livro dia 30 de junho. Livros: Esteve visitando 
a UNIME de São Bernardo levando as coleções para as cidades do CRE/Santo André. Deverá 
levar as coleções para a cidade de Araraquara, dia 02 de julho p.f., está visitando a 1ª Feira do 
Livro Espirita da FEESP, deverá estar em Bauru, no dia 24 de junho. Lembrou que o confrade 
João Duarte de Castro nos ofereceu para a venda, romance de sua lavra, a DE irá contactar a 
Distribuidora a fim de ser feito o pedido. Preenchimento de cargo vago de Diretor de Finanças: 
lembrado e será consultado Antonio Meneguetti. A DE aprovou orçamento para feitura do 
folheto “O que é a USE”. O 1º Tesoureiro deverá contactar o Selar sobre assuntos 
relativamente às apostilas. Lembrado que no dia 30 de julho haverá I Encontro Regional 
CRE/Araçatuba. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o 
Presidente solicitou ao Diretor de Patrimônio para proferir a prece final, ao cabo desta, deu 



por encerrado 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, 19 de junho 1989. 
 
Assinaturas. 















Ata # 36 - 3 de julho de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 03 de julho. 

 
Aos três dias do mês de julho do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede social 
da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, foi realizada a trigésima sexta reunião da 
DE/USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de diretores, o 
Presidente saudando aos presentes, lendo a mensagem “Inverno”, do livro Vinha de Luz, de 
Emmanuel, e após proferiu a prece inicial. Apreciação acerca da ata da reunião realizada no 
dia 05 de junho – aprovada com (uma) alterações. 3. Assunto referente à proposta DE/CREs. 
A princípio ficou decidido que a reunião será realizada no dia 09 de setembro, às vésperas da 
reunião do CDE. Feitos comentários que os CREs, a maioria, não enviou informes sobre os 
componentes atuais de sua Comissão Executiva. Será solicitada para a próxima reunião que 
alguns diretores tragam proposta de que os assuntos abordados nestas reuniões, inclusive sendo 
discutida uma maior funcionalidade para os CREs, a fim de ser motivado seu trabalho, um dos 
trabalhos a serem desenvolvidos poderia fazer a ligação entre a DE e as Unimes ou UDEs, para 
uma melhor divulgação, os contatos poderiam ser divididos entre os membros da DE, pois a 
divulgação deve ser a mais direta possível, a fim de ser incentivada a frequência. Lembrado que 
aqueles CREs que estão inativos poderíamos convidar as UNIMEs que o compõem, na 
próxima reunião este assunto será discutido com mais pormenores. 4. Questionário distribuído 
pela FEB: O Diretor de Patrimônio deverá duplicá-lo, a fim de que os membros da DE 
estudem, lembrado que as informações são complexas. 5. Preenchimento do cargo de Diretor 
de Finanças: ainda não temos com relação ao nome sugerido, 6. Apreciação de ata do CDE 
será visto na próxima reunião, sendo que as cópias das mesmas já foram distribuídas aos 
membros da DE. 7. Palavra à Presidência: comentou acerca da carta a nós enviada pela União 
Intermunicipal Espírita de Campinas sobre a proposta a ser apresentada à Comissão que 
elabora a constituição estadual. Neste ínterim, lida carta a nós enviada pelo Deputado Adilson 
Monteiro Alves sugerindo que enviássemos propostas para a referida Constituição, o Diretor 
de Patrimônio, acerca dos prazos para apresentação de propostas, deverá consultar o referido 
Deputado, a fim de melhor sabermos sobre o cronogramas de andamento dos trabalhos da 
Constituinte Estadual. A respeito, o Secretário Geral lembrou que poderíamos solicitar o apoio 
de que uma pessoa a fim de que compulsasse a Constituição Federal, visse os artigos de que 
dependem de regulamentação, em particular aqueles que mais interessam às sociedades 
espiritas, e entrasse em contacto com os Congressistas, a fim de saber se há projetos a respeito, 
em que fase estão estes projetos. Com relação aos discos “Compositores do Além”, o Presidente 
informou que Jorge Rizzini propôs uma visita de uma comissão da USE à gravadora 
Continental, a fim de que entremos em contacto com este, pois há pensamento de que 
vendemos dois volumes do disco “Compositores do Alem”, e, que tenhamos participação nas 
vendas, e que esta participação poderia ser oferta quotas de discos para aliená-las. Vice-
Presidência, com relação ao Congresso, lembrou que a FEB prorrogou o prazo de inscrição até 
setembro, e que há cerca de 500 inscritos, de 11 países, inclusive sendo prorrogado o prazo de 
apresentação dos trabalhos. Solicitou cooperação para escrever o Editorial do jornal 
Unificação. Secretaria: informou que não pode representar a DE, no quinquagésimo 
aniversário de fundação do Centro Espirita Ismael. Igualmente lembrou de que necessita de 



numerário para o envio de inscrição com relação ao Encontro Estadual de Evangelização 
Infantil, e a circular de convocação para a reunião geral dos Departamentos, e estas circulares 
deverão ser enviadas até o final da semana. O 1º Secretário lembrou que contactou elementos 
da UNIME de Fernandópolis, e estes irão nos convidar para participar da reunião daquela 
UNIME para ser discutida a criação da UME ou UNIME, na cidade de Votuporanga. O 2º 
Secretário esteve representando a DE, no lançamento da Campanha da Família pela UNIME 
de Taubaté e sugeriu a nossa participação na reunião do CRE/Assis dia 26 de agosto de 1989, 
em Ourinhos. Tesouraria: fez comentários sobre a construção da Livraria, dizendo que está 
normal, e que tem aplicado NCz$ 7.500,00. Diretor de Patrimônio informou com relação a 
obra, já foi construída a laje, com relação à venda de livros está boa, a banca que nos foi dada 
pela UNIME de Campinas, já foi vendido digo será vendida. Esgotada a ordem do dia ninguém 
mais desejando fazer o uso da palavra o Presidente encerrou a reunião antes havendo solicitado 
ao 1º Secretário 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 em 03 de julho de 1989. 
 
Assinaturas. 











Ata # 37 - 10 de julho de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da USE – dia 10 de julho de 1989. 

 
Aos dez dias do mês de julho do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede social 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, situada à Rua Gabriel Piza, no 433, 
bairro de Santana, foi realizada a trigésima sétima da reunião da Diretoria Executiva da USE 
gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de diretores, o Snr. 
Presidente saudou aos presentes, a abertura foi feita pelo 1º Tesoureiro lendo a mensagem ”O 
Senhor mostrará”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e, apés fez a prece de abertura. 
Apreciação da ata da reunião da DE dia 19 de junho, antes de ser apreciada a ata estávamos 
recebendo a visita de irmãos da Republica Argentina, e o Presidente, em nome da DE, os 
saudou, desejando boas vindas. Com relação a ata da DE do dia 19 de junho aprovada com 
ressalvas. Análise da ata da reunião do CDE dia 11 junho: procedida a análise da ata que será 
enviada aos órgãos com a convocação. Reunião DE/CREs. A DE decidiu que nesta reunião 
deverá ser discutido o reestudo e a reestruturação das funções a serem exercidas pelos CREs 
inclusive sendo discutida a sua forma de atuação e a sua estrutura. A referida reunião deverá 
ter lugar no dia 09 de setembro p.f.; a partir das 15h00, na sede social da USE. Após cada um 
dos membros da DE ficou, para contactar de forma pessoal, os dirigentes dos CREs para se 
fazerem presentes a esta reunião, com a seguinte divisão: Presidente: Campinas e Santos, 2º 
Vice-Presidente: Araçatuba, Marília e Presidente Prudente, Secretário Geral: São Paulo e 
Cachoeira Paulista, 1º Secretário: São José do Rio Preto, Santo André e Taubaté, 2º Secretário: 
Assis e Bauru, 1º Tesoureiro: São João da Boa Vista e Ribeirão Preto, Diretor de Patrimônio: 
Rio Claro e Franca. Tema: reformulações atuação dos CREs. Serão convidadas duas pessoas 
por CREs. Questionário, distribuído pela FEB: o questionário foi distribuído aos presentes, 
sendo que foi ressaltada a sua complexidade, para o preenchimento e da dificuldade de que os 
órgãos terão para preenchê-las. Este assunto deverá retornar para a próxima reunião a fim de 
discutir as ideias para a sua aplicação, inclusive sendo vista, a maneira de torná-las mais 
acessíveis aos órgãos. Preenchimento do cargo de Diretor de Finanças: o nome consultado de 
Antonio Meneguetti não pode aceitar, proposto o nome de Paulo Roberto Pereira da Costa, 
que será consultado pelo 1º Tesoureiro. Reunião DE/AMESP: Em virtude de a proposta haver 
sido feita por Paulo Roberto Pereira da Costa, o mesmo será convidado a comparecer às 
reuniões da DE, para que em conjunto, acertarmos pormenores a respeito, ficando o convite 
o cargo do 1º Tesoureiro. Visitas ao Programa Momento Espírita: será feito em novembro, e 
estudaremos o que iremos mencionar no referido programa. Marcação de reunião 
extraordinária para elaboração de propostas de reformas dos Estatutos a princípio ficou 
marcada para o início do mês de agosto. Palavra à Presidência: a respeito do assunto tratado 
na reunião anterior acerca de proposta da UNIME de Campinas sobre a alteração na 
Constituição do Estado de São Paulo, informa que recebeu telefonema do Snr. Osmar Silveira 
(telefone 51-48-57) da cidade de Campinas, lembrando que o prazo de apresentação das 
propostas havia se escoado porém que a Comissão de Sistematização irá encaminhar ao 
plenário o anteprojeto e que o Deputado Randal Juliano possui um projeto dando isenção de 
cobrança do imposto Estadual às entidades beneficentes, e que poderíamos tentar conversar 
com os deputados, a fim de que estes nos auxiliassem a defender a proposta. Com relação à 



mudança de nosso Estatuto pretende descer a eventual criação de uma comissão ou 
departamento federativo que visasse dar apoio aos órgãos, na tarefa de proceder a união das 
sociedades espíritas, incentivando inclusive seu trabalho, dando-lhe assessoramento. Informou 
que contactou que o Coordenador das Comissões Regionais, este informou que o Congresso 
tem cerca de 850 inscritos. Vice-Presidente distribuiu cópias do Editorial que deverá ser 
analisado na próxima reunião da DE, e disse, que para o próximo jornal, já possui matéria 
suficiente. Solicitou notícias das atividades da USE e, particularmente o trabalho dos 
Departamentos. Secretário Geral: informou que recebeu comunicação e proposta de um 
companheiro que frequenta sociedade unida, de que a USE encabeçasse o trabalho de 
hospedagem e transporte para o Congresso Internacional. Lembrado pelos diretores da USE 
de que haverá agência que incumbir-se-á desta tarefa, porém o 1º Tesoureiro irá consultar 
empresa que faz a linha São Paulo a Brasília, a fim de saber da viabilidade deste abrir um 
horário extra a fim de que a USE coordene o transporte. Informou o Secretário Geral que 
recebemos carta da UNIME de Presidente Venceslau sobre a participação de um médium 
Waldemar Coelho, no programa Ney Gonçalves Dias e que o mesmo deu opiniões não 
condizentes com os princípios doutrinários. Para esclarecer tal assunto, será solicitada a 
Assessoria de Comunicação da USE que envie carta à TV Bandeirantes, mais particularmente 
ao programa Ney Gonçalves Dias, e a UNIME de Araras, visto o referido médium frequentar 
o Santuário Espírita Ramatis ligado àquela UNIME, a fim de que esta esclareça o referido 
senhor sobre participação em programas televisivos, sendo que em ambos as cartas, será 
colocada a USE a disposição para prestar esclarecimentos. Informou que recebemos 
comunicação da UNIME de Taubaté sobre a realização da sua 36º Semana Espírita. Tesouraria: 
comunicou-nos que para a feitura do folheto “O que é a USE” foi despendida a importância 
NCz$ 260,00. Diretor de Patrimônio em primeiro lugar informou que não pode contactar o 
gabinete do Deputado Adilson Monteiro Alves. Recebeu um pedido para enviar 400 apostilas 
para o estado de Santa Catarina, e que venda de livros no mês de junho, foi boa, e pretende 
em breve concluir a construção de Livraria, na presente reunião, discutidos aspectos sobre a 
construção. Lembrado pelo 1º Secretário ao Diretor de Patrimônio que o mesmo deveria fazer 
o levantamento, inclusive procedendo a identificação através de chapas e estuda fazer a 
Biblioteca da USE. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais querendo usar da palavra, o 
Presidente proferiu a prece final e, ao cabo desta deu por findos os trabalhos Eu, André Luiz 
Galembeck, lavrei a ata que será por mim lida, datada e firmada e, por quantos estiverem 
acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, em 10 de julho de 1989. 
 
Assinaturas.  















Ata # 38 - 17 de julho de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da USE dia 17/07. 

 
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana foi realizada a 
trigésima oitava reunião da Diretoria Executiva gestão 1988 a 1990. A abertura da reunião foi 
feita pelo Presidente, que após solicitou à Diretora do Departamento de Evangelização Infantil 
para proferir a prece inicial antes, sendo lida a mensagem do livro “Vinha de Luz”, de 
Emmanuel, a mensagem “Estejamos certos”. Análise da ata relativa ao dia 03 de julho, feita 
análise da ata e correções, para a posterior transcrição no livro apropriado. Palavra aos 
Departamentos: a) Orientação Doutrinária: informou que não há novidades em seu 
departamento. O Snr. Presidente propôs ao Departamento, que viesse a proceder estudos com 
relação ao tema “Planejamento Familiar” á luz da Doutrina Espírita, este ficou de estudar a 
matéria, b) Evangelização Infantil, informou que no 21 de maio em várias cidades, abrangendo 
em cada uma das cidades dois ou mais CREs houve prévia do Encontro de Evangelização. 
Lembrou que o Encontro Estadual de Evangelizadores foi antecipado para os dias 12 e 13 de 
agosto. E, que para os inscritos a Comissão Organizadora já enviou correspondências 
comunicando tal antecipação. A Comissão do Departamento se reuniu em dois fins de semana, 
para elaboração do manual. O referido manual será entregue aos órgãos, ou no Encontro ou 
por via postal, aos ausentes do Encontro. Ressaltou que o mesmo, não está sendo feito de 
forma definitiva permitindo o recebimento de sugestões. A Diretora deu-nos ciência das 
matérias que o compõem. No Encontro será vendida a apostila de Evangelização Infantil. A 
participação estimada no Encontro é de duzentas pessoas. Igualmente, a Diretora comentou 
sobre a reunião coordenada pelo Depto. de Evang. I. digo Departamento de Infância e 
Juventude da FEB dias 04, e 05 de novembro, visando o preparo de aulas, para o Menor 
Carenciado, c) Departamento de Mocidades – lembrou que o departamento realiza visitas, a 
fim de reunir as regiões, estiveram em Bauru, Franca, sendo que a próxima será em Campinas. 
Após teceu comentários acerca das circulares, a serem expedidas com relação ao Encontro de 
Dirigentes de Mocidades Espiritas, juntamente com a circular será enviada ficha de inscrição, 
além de cartazes, para as sociedades que não possuem Departamento de Mocidades, além de 
notícias a serem enviadas aos jornais. O Departamento solicitou o custeio de 2.000 folhas de 
papel sulfite, além da metade da verba a ser despendido com o Correio. O DM enviará notícias 
ao jornal Unificação. O Secretário Geral solicitou que o DM envie cópias das correspondências 
expedidas, d) Departamento de Orientação Administrativa e Jurídico: com relação ao assunto 
referente à isenção do ICMS, o Diretor informou que já contactou com o companheiro da 
cidade de Campinas; e este sugeriu que procurássemos contactar com Deputados Estaduais a 
fim de que seja inserta na Constituição Estadual um parágrafo que tornaria o no 5 do artigo 
267, visando isentar as sociedades espíritas da contribuição do tributo. Recebemos solicitação 
da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, a fim de que enviássemos material, a cerca 
do Simpósio Jurídico Espírita. Com relação aos terrenos recebidos: o de Itaquaquecetuba será 
alienado, e o de Guaianazes, estuda a ata. e) Departamento de Artes: informou que recebeu 
correspondências, solicitando a realização de Noites de Artes em Fernandópolis, deu-nos 
ciência de correspondência enviada por centro espírita na cidade de Novo Hamburgo será 



enviada as informações solicitadas, inclusive providenciada a Noite de Artes porém será 
comunicada desta atividade à FERGS. Discutidos aspectos técnicos com relação ao Projeto 
Espirarte que prevê a construção de um palco no salão; com relação a estas alterações, a DE 
deverá proceder estudos a respeito. f) Livro: esteve presente, na reunião de Bauru, digo na 
reunião da UNIME de Bauru, dia 24 de junho, apresentou relatório e esteve divulgando a 
campanha “Kardec na Biblioteca”. Esteve presente, igualmente na UNIME de Araraquara, dia 
02 de julho, apresentou relatório de atividades, com a mesma finalidade. Entregou carta da 
cidade de Rincão, agradecendo doação de coleção das obras de Kardec. Participará, no próximo 
dia 29 de junho, da reunião acerca do Boletim Divulgador do Livro Espírita, na cidade de 
Catanduva. Secretaria: deu nos ciência da realização da comemoração do Dia da Imprensa 
Espírita dias 22 e 23 de julho, na abertura dia 22 representarão da USE, o Presidente, 1º 
Secretario e o Diretor do Departamento Administrativo. Lembrado que no evento acima USE 
é uma das co-patrocinadoras. Com relação à ordem do dia do CDE, ficou a seguinte: a) venda 
do imóvel recebido em doação, b) transferência da UNIME de Osasco do CRE Sorocaba ao 
CRE/São Paulo, c) Proposta da UDE 8ª Zona de alterações do Regimento Interno, d) Reforma 
Estatutária, e) campanha contra o aborto. O 1º Secretário propôs enviar aos órgãos a divisão 
territorial do Estado, e informando que qualquer alteração somente poderá ser procedida pelo 
CDE. Após o Presidente lembrou que se não pudermos responder ao questionário a nós 
enviado pela FEB poderíamos solicitar aos Presidentes dos CRES nestes contatos, que estamos 
fazendo, a fim de que os mesmos dessem estatísticas aproximadas com relação às atividades das 
sociedades, a fim de que após seja enviado à FEB. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais 
querendo fazer o uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, com prece proferida pelo 1º 
Secretario. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata que será por mim lida, datada e 
firmada. 
 
São Paulo, 17 de julho de 1989. 
 
Assinaturas 











Ata # 39 - 24 de julho de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de Diretoria da U.S.E, dia 24 de julho de 1989. 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de hum mil, novecentos e oitenta e nove, 
na sede social da U.S.E., situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, bairro de Santana, foi 
realizada a trigésima nona reunião da Diretoria Executiva da U.S.E., Gestão 1988 a 1990. 
Após ser constatada a presença de número legal de diretores, conforme verificação feita no 
livro de presença. 1- Abertura da reunião: O sr. Presidente leu à guisa de preparação de 
ambiente a mensagem “Orientação”, do livro Vinha de Luz, e em seguida proferiu a prece 
de abertura da reunião. Construção de um palco no salão: A D.E. deslocou-se até o salão a 
fim de que o Diretor do Departamento Administrativo e Jurídico nos mostrasse o projeto 
de feitura de um palco. A D.E. examinou atentamente o projeto “in loco”, depois ficou certo 
de que seriam feitos estudos da viabilidade de tal construção. Apreciação da ata de reunião 
relativa ao dia 10 de julho. A mesma foi devidamente apreciada sendo que deverá ser 
transcrita no livro próprio posteriormente as emendas efetuadas. Reunião Geral dos 
Departamentos: A realizar-se no próximo dia 30 de julho, a partir das 9h00, com a presença 
da D.E.. Análise do Editorial do jornal Unificação: No geral o mesmo foi apreciado pelos 
membros da D.E., porém a Secretaria Geral suscitou dúvidas a respeito de um trecho e, 
visando dirimi-la, conversará a respeito com o 2º Vice Presidente, autor do referido 
Editorial. Reunião DE/CREs: Esta reunião deverá ter lugar no próximo dia 09 de setembro, 
a partir das 15h00. O 2º Secretário lembrou o C.R.E. que cada membro da D.E. deverá 
contactar a fim de convidá-los de forma pessoal a esta reunião. Em virtude de o Presidente 
haver contactado com elementos do C.R.E./Região de Assis, que anteriormente havia sido 
distribuído ao 2º Secretário, este deverá contactar com o C.R.E./Região Campinas. O sr. 
Secretário relatou contactos com elementos de C.R.E./São José do Rio Preto, que 
informaram que não há C.R.E. naquela região, podera, digo, porém seria feita nova 
tentativa com a finalidade de convidar elementos que se encontram a testa do movimento. 
Questionário distribuído pela F.E.B.: O Presidente nos mostrou correspondência enviada 
pela Federação Espírita do Paraná e, mais particularmente, pelo Secretário da Comissão 
Regional Sul, que nos enviou um questionário assaz simplificado, de fácil preenchimento 
em virtude de sua simplificação. Este questionário deverá ser enviado às sociedades. 
Aproveitaremos a reunião geral dos Departamentos a fim de divulgá-lo, para que os órgãos 
motivem as sociedades espíritas para o preenchimento e posterior remessa até o dia 21 do 
corrente mês. O Presidente igualmente apresentou cadastro enviado pelo UNIME de 
Rancharia já preenchido. À F.E.B. deverão ser enviados os dados tabulados. Questão acerca 
das apostilas relativas à família: Devido a ausência do 1º Tesoureiro na reunião anterior, 
informou-se ao mesmo o valor total das apostilas somando NCz$ 200,00 (duzentos cruzados 
novos), consultado nesta oportunidade o mesmo deu seu aval para que as apostilas fossem 
feitas. Proposta do 1º Secretário de se enviar aos órgãos o nome das cidades que os 
compõem, sendo esclarecido aos mesmos que para a divisão territorial seria alterada 
somente com a anuência da D.E. Será enviada aos órgãos a relação das sociedades que o 
compõem, cabendo a eles o trabalho e visitação às mesmas. Lembrado que este trabalho 
poderia ser preparado e enviado aos órgãos nos meses de abril e maio pois nestes meses 
haverá renovação das Comissões Executivas das UDEs/UMEs ou UNIMEs; em maio dos 
CREs. Nesta apostila deverá constar a função a ser exercida pelo Presidente e Secretário. O 
quadro atual da divisão territorial deverá ser entregue durante a reunião do CDE e aos 



órgãos ausentes, remetidos pelo correio-convite ao nome indicado para ocupar o cargo de 
Diretor de Finanças. O 1º Tesoureiro, encarregado desta tarefa não pode proceder a 
consulta ao nome sugerido. Reunião D.E./AMESP: ainda não houve contacto a fim de 
estabelecer os parâmetros para esta reunião. Palavra: a) Presidência em primeiro lugar teceu 
elogios ao trabalho publicado no jornal “Verdade e Luz” que publicou a relação das 
sociedades existentes na cidade de Ribeirão Preto, além de material sobre o Congresso. 
Lembrou de que, na próxima reunião poderemos discutir um trabalho a ser feito nas 
cidades que organizam eventos ligados ao Livro Espírita. Levaremos expositores, 
montaríamos o evento e poderíamos instalar a Feira do Livro Espírita, fornecendo-os em 
consignação. Outra ideia aventada foi a que se criasse comissão visando federar (??) nova 
sociedade espírita contando-se com a participação de órgãos locais a fim de não causar 
maiores despesas financeiras. Secretaria: O 1º Secretário esteve representando a D.E. na 
comemoração do dia da Imprensa Espírita, ocorrida dia 22 de julho último. Ofereceu em 
nome da D.E. a sede da U.S.E. para eventos que a ABRAJEE venha a realizar, Sobre o Dia 
da Imprensa Espírita o sr. Natalino d’Olivo, assessor de imprensa da U.S.E., comprometeu-
se a enviar matérias acompanhadas de fotos para publicação no próximo “Unificação”. 
Tesouraria informou que consultou a empresa Real Expresso, que colocará a nossa 
disposição, um ônibus do tipo leito, com vinte e dois lugares, sendo que o mesmo nos ficará 
à nossa disposição em Brasília. O preço por pessoa será de NCz$ 110,00 (cento e dez 
cruzados novos). A D.E. irá oferecer aos congressistas do Estado esta opção. O Diretor de 
Patrimônio informou que a venda de livro continua crescendo. As obras de construção da 
Livraria estão em andamento. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o 
uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, com prece pela Vice Presidente. 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 em 24 de julho de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 40- 7 de Agosto de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de Diretoria dia 07 de agosto de 1989. 

 
Aos sete dias do mês de agosto do ano de hum mil, novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da U.S.E., situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, bairro de Santana, foi realizada 
a quadragésima reunião da Diretoria Executiva Gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a 
presença de número legal de diretores, o Presidente abriu a reunião saudando aos presentes 
e leu a mensagem “Parecem mas não são”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. Ao tér-
mino da leitura proferiu a prece de abertura. Apreciação da ata relativa ao dia 17 de julho 
por  divergência, a mesma será refeita, transcrita no livro apropriado e após será procedida 
a sua leitura. Congresso Internacional de Espiritismo: O primeiro assunto desse item foi a 
troca de ideias sobre a possibilidade de distribuirmos a próxima edição, referentes aos meses 
de setembro/outubro do jornal Unificação, durante a realização do I Congresso Internaci-
onal de Espiritismo, conversado acerca do aspecto de conseguirmos gráfica para a sua fei-
tura. Isto será devidamente contactado assim como será indagado de Nestor Masotti a pos-
sibilidade de o fazermos e, principalmente de proceder a sua distribuição no Congresso. 
Sugerido e aceito  de  o Editorial ser transcrito em três idiomas: português, espanhol e 
inglês e de que o discurso do Presidente da F.E.B. não mais seria transcrito, sendo substi-
tuído por resumos de que disserem todos os que usariam da palavra na cerimônia de aber-
tura. Deverá ser feito sete mil exemplares de edição sendo que dois mil serão entregues no 
Congresso. Outro assunto, que será contactado junto  ao  sr. Nestor Masotti para verificar-
mos da possibilidade de procedermos a distribuição ou melhor, a venda da edição da U.S.E. 
Será solicitado ao Coordenador das Comissões Regionais Nestor Masotti a relação de todos 
os inscritos do Estado de São Paulo, a fim de que os mesmos sejam contactados saber se 
interessam ir com o ônibus fretado pela U.S.E. Com relação ao assunto relativamente ao 
ônibus, o 1º Tesoureiro informou que já está fazendo contactos com os interessados. Ques-
tionário da F.E.B.: O Presidente nos informou que o sr. Nestor Masotti solicitou-o com 
urgência, digo, urgência com relação ao envio das informações que constam do questioná-
rio distribuído. Solicitou que as mesmas fossem enviadas até o mês de setembro, em seu 
início. O Presidente  indagou do Secretário Geral se estas informações já haviam sido soli-
citadas aos órgãos, através daqueles questionários simplificados, aprovados em reunião an-
terior. Este informou que ainda não os expediu, porém a D.E. discutiu o preço do envio 
dos mesmos e o retorno, em tempo hábil, se haveria, chegando a conclusão de que o inves-
timento não compensaria. Ficando o sr. Presidente de contactar aqueles órgãos que envias-
sem ficha cadastral preenchidas a fim de que forneçam informações dos dados do questio-
nário, sendo que as demais serão feitas por regimes de estimativas. Sendo que os atuais 
questionários serão usados “a posteriori” para que tenhamos banco de dados. Encontro 
Estadual de Evangelizadores, dias 12 e 13 de agosto. Participarão deste Encontro em nome 
da D.E. o Presidente, 1º Tesoureiro e o 2º Secretário que inclusive apresentarão os trabalhos 
para os dirigentes. Palavra à Presidência: Recebeu do Diretor do Departamento do Livro 
material publicitário com relação a Bienal do Livro Espírita. Deverá encaminhar este mate-
rial a um desenhista. Vice-Presidência: A 1ª Vice-Presidente apresentou o décimo segundo 
exemplar do “Meu Jornalzinho” comemorando um ano de lançamento; ressaltou que no 
mesmo há opiniões favoráveis a sua existência, de Divaldo Franco além de outros artistas. 
Com relação às despesas do mesmo, informou que cada edição custa cerca de 
NCz$ 1.300,00 porém as despesas estão sendo pagas aos poucos, resta ainda de dívida cerca 



de NCz$ 2.000,00, sem que nesta importância estejam os custos da atual edição. Em nome 
da D.E. o Presidente parabenizou-a pelo êxito porém manifestou preocupação com relação 
ao aspecto financeiro. O 1º Secretário sugeriu que a direção do “Meu Jornalzinho” envie 
releases à direção da Radio Boa Nova para que  seja feita a divulgação do mesmo nos pro-
gramas espíritas daquela emissora. A 1ª Vice-Presidente solicitou que cada membro da D.E. 
doe dez assinaturas à guisa de presente de aniversário. Secretaria: O Secretário Geral deu-
nos ciência do artigo publicado na RIE acerca da campanha “Kardec na Biblioteca”. Lem-
brou que poderíamos estudar o envio de exemplares do jornal Unificação para estas biblio-
tecas. Este assunto constará da pauta da próxima reunião. Tesouraria: Examinando a con-
vocação do C.D.E. não deparou com o item “Apreciação do Balanço”; apresentá-lo-á no 
item Tesouraria. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, a 
reunião foi encerrada com prece proferida pelo Diretor de Patrimônio, 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 delibe-
rações. 
 
São Paulo, em 07 de agosto de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 41 - 14 de agosto de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de D.E. dia 14/08. 

 
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de hum mil, novecentos e oitenta e nove, na 
sede social da U.S.E., situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, bairro, foi realizada a 
quadragésima primeira reunião da Diretoria Executiva Gestão 1988 a 1990. Após ser 
constatada a presença de número legal de diretores, o sr. Presidente solicitou ao 1º 
Tesoureiro lendo a mensagem “Não se envergonhará”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, 
ao término da leitura o Presidente fez a prece de abertura da presente reunião. Leitura da 
ata da reunião relativa ao dia 17 de julho e apreciação da ata relativa ao dia 24 de julho. 
Lida a ata da reunião relativa ao dia 17 de julho, já transcrita no livro sendo devidamente 
aprovada. Igualmente apreciada a ata da reunião relativa ao dia 4 de julho sendo que a 
mesma deverá ser transcrita no livro próprio. Congresso Internacional de Espiritismo: 
Devido ao 2º Vice-Presidente estar em Brasília deverá haver novidades a respeito somente 
na próxima reunião. Questionário da F.E.B.: O Presidente relatou-nos de que no Encontro 
Estadual de Evangelizadores, realizado em Bauru, nos dias 12 e 13 de agosto, distribuiu aos 
representantes de órgãos presentes tais questionários e, igualmente distribuiu na data de 
hoje, aos membros da D.E. para que o preencham em nome de suas sociedades. Proposta 
de a D.E. organizar Feiras de Livros Espíritas com semanas de palestras. O Presidente 
informou que contactou elemento da cidade de Limeira e este prontificou-se a ceder uma 
banca a fim de auxiliarmos na organização destas feiras, sendo que além da banca 
forneceríamos oradores e livros. Proposta para alteração dos Estatutos Sociais: Ficou 
marcada reunião extraordinária para o dia 02 de setembro a partir das 9h00, a fim de 
discutirmos as propostas. Assunto referente à hospedagem do Departamento de Mocidade. 
O C.E. Auta de Souza não pode ser cedido para hospedagem de elementos do DM durante 
a reunião geral deste departamento dias 19 e 20 de agosto. Devido a este fato, o G.E. Paulo 
de Araújo deverá ceder suas dependências. Estudo para a criação de comissão federativa 
visando auxiliar os órgãos a unificarem as sociedades. O Presidente que havia feito a 
proposta em reunião anterior, lembrou que uma das tarefas desta comissão deve ser 
propagar a unificação, auxiliando os órgãos a difundir as ideias e a filosofia do movimento 
de unificação, levando estas ideias ãquelas sociedades que não a conhecem. O Secretário 
Geral lembrou que o maior escolho atual ao movimento de unificação é a falta de comunic, 
digo, unificação, é a falta de comunicação entre os órgãos e as sociedades, por conseguinte, 
o trabalho a ser desenvolvido pela U.S.E. deva ser a nível de órgãos, sendo inclusive feito 
treinamentos a fim de motivar o trabalho com relação ao movimento de unificação, sendo 
passada a estrutura da U.S.E. e, deveremos com o trabalho, fortalecer os órgãos, a fim de 
que a casa espírita possa se beneficiar. Inclusive poderíamos fazer esse trabalho em cima de 
atividades específicas e, reiterando, disse que a comissão deve treinar elementos dos órgãos 
a estes trabalharem posteriormente, com a casa espírita. E que a reunião dos centros 
espíritas deve ser decorrência deste trabalho, desenvolvidos pelos órgãos e que o trabalho a 
ser feito com a sociedade espírita, igualmente deve ser motivador. Preenchimento do cargo 
de Diretor de Finanças: deverá ser consultado o elemento indicado. Ideia de se fazer cartilha 
sobre unificação. Esta cartilha servirá de apoio aos dirigentes dos órgãos a fim de que o 
mesmo possa desenvolver o trabalho: seria um material de apoio ao trabalho de unificação. 
E, com este material, motivaríamos os dirigentes dos órgãos sobre a filosofia do movimento 
de unificação. Reunião D.E./AMESP: Continua a ser estudada data para esta reunião. 



Reunião D.E./CREs: Já foram contactados os CREs de Bauru, Assis, São José do Rio Preto, 
Santo André, São Paulo, Sorocaba, ainda não temos informações se foram contactadas os 
CREs de Taubaté, Presidente Prudente, Araçatuba e Marília, visto os elementos designados 
para estes contactos não estarem presentes. Ainda restam a serem contactados Rio Claro, 
Franca, Campinas, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Cachoeira Paulista e Santos. 
Nesta reunião serão discutidas as funções do C.R.E. face ao que dispõem Estatutos Sociais 
e Regimentos, além de divisão territorial, será adquirido subsídios com estes. O Secretário 
Geral informou que enviará correspondência a respeito. Comentários acerca da reunião 
geral dos Departamentos: Lembrado que a frequência nestas reuniões é baixa. Igualmente 
lembrado que não houve participação de elementos na reunião do Departamento 
Administrativo e Jurídico. Após, o Secretário Geral questionou a existência do 
departamento dizendo que suas funções não se acadunavam com a de um departamento; 
lembrou que poderíamos ter a nível de D.E. para assessoria jurídica. Com relação ao 
Departamento de Artes deverá ser incentivado nos órgãos, a criação dos mesmos para 
desenvolver as tarefas pertinentes. Encontro Estadual de Evangelizadores: Feitos 
comentários gerais, que deverão ser melhor esmiuçados, com a presença na próxima 
reunião com a Diretoria do Departamento de Evangelização Infantil. Palavra à Presidência: 
Comentou acerca do acumulo de tarefas que estão sobrecarregando o Secretário Geral e 
que o mesmo deverá distribuir atribuições com os demais secretários, citando que as tarefas 
de leituras de correspondências poderia ficar afetas ao 2º Secretário. O Secretário Geral 
comprometeu-se a regularizar o recebimento de correspondências devido a este fato, 
continuará com este mister e se dor o caso solicitará auxilio dos demais secretários. Com 
relação ao computador, sugeriu de contratarmos pessoas a fim de reativá-lo. Transmitiu à 
Secretaria Geral o pedido de Richard Simonetti, Bauru, para que envie Estatuto da UNIME, 
Regimento dos CREs e a divisão territorial do CRE de Bauru. Secretaria: O 3º Secretário 
solicitou a todos que entreguem o relatório de suas atividades, sendo que os mesmos 
deverão ser entregues até o dia 21 de agosto. Tesouraria: relatou as dificuldades financeiras 
por que passa a U.S.E., informando que somente tem em caixa NCz$ 4.000,00 e que, esta 
importância para os nossos gastos não é muito, sendo administrado com cuidado. 
Igualmente relatou o jornal Unificação, somente em sua parte gráfica, custou na última 
edição NCz$ 1.800,00. Devido a este problema, este assunto será discutido em próxima 
reunião. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais pretendendo usar a palavra, a reunião foi 
encerrada com prece proferida pelo Secretário Geral, ao cabo desta, deu-se 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 agosto de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 42 - 21 de Agosto de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de D.E. dia 21 de agosto de 1989. 

 
Aos vinte e hum dias do mês de agosto do ano de hum mil, novecentos e oitenta e nove, 
na sede social da U.S.E., situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, 
foi realizada a quadragésima segunda reunião da D.E. Gestão 1988 a 1990. A reunião foi 
da D.E. conjuntamente com os Departamentos. A abertura da reunião foi feita pelo Presi-
dente, lendo a mensagem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, após proferiu a prece de 
abertura. Aprovação da ata da reunião relativa ao dia 07 de agosto: a análise ficou poster-
gada para a próxima reunião. Palavra aos Departamentos: Livro - informou que nos dias 22 
e 23 de julho esteve na cidade de Catanduva, participando das reuniões de fechamento da 
edição do Boletim da Feira do Livro Espírita, relatou pormenores acerca da mesma e infor-
mou que a próxima será no mês de outubro na cidade de São Carlos. Informou que no dia 
26 de agosto, deverá estar com a equipe que elabora os boletins, participando do Encontro 
na cidade de Barretos. Com relação a Bienal, está sendo contactada a direção do Centro 
Cultural, a fim de saber se poderemos realizar o evento naquele local. Relatou igualmente 
pormenores acerca da reunião geral do Departamento dia 30 de julho. Artes - O Diretor 
relatou que o próximo Espirarte deverá ter lugar na cidade de Taubaté, dias 02, 03, 04 e 05 
de novembro, na cidade de Taubaté, estando para se definir o local do evento. Informou 
que prossegue a apresentação do projeto Espirarte nas diversas cidades. Orientação Admi-
nistrativa e Jurídica - O seu Diretor informou que promove várias ações em defesa de soci-
edades espíritas, além de ser consultado, em seu escritório. Com relação à venda do terreno 
de Itaquaquecetuba, está procedendo análise para posterior oferta; com relação aos terrenos 
da antiga AMEA informou que restam questões judiciais, quando forem as mesmas deslin-
dadas poderá proceder o contacto com os compromissários compradores, a fim de saber se 
pretendem doá-los. Serviço Assistencial Espírita - a Comissão do Departamento deverá estar 
presente nos dias 26 e 27 de agosto, na cidade de Florianópolis, dando curso na Federação 
Espírita do Estado de Santa Catarina, inclusive havendo já enviado dez jogos de apostilas. 
O Secretário Geral lembrou a este Departamento o convênio que temos com a Secretaria 
de Justiça do Estado de São Paulo, acerca do fornecimento de atendimento religioso nos 
presídios, lembrando que poucos companheiros ainda se ocupam deste mister, e que deve-
remos criar condições a fim de que outros companheiros se interessem por esta espécie de 
trabalho. Sugeriu que a Diretoria pudesse entrar em contacto com aquelas que executam o 
mister a fim de criar-se parâmetros para um trabalho  que possa ser desenvolvido a fim de 
ser ampliado. A Diretora lembrou que com a evasão ocorrida nos presídios, ficou bem mais 
complexo a realização deste trabalho, porém deverá estudar a realização de trabalho a res-
peito, particularmente com contacto aos companheiros que labutam nesta área. Mocidades 
- seu Diretor lembrou da realização nos dias 19 e 20 de agosto da reunião D.M. da U.S.E., 
onde estiveram presentes 13 CREs, estando ausentes 04 e que a reunião foi bastante boa. 
Lembrou que a cada fim de semana este Departamento realizará visitas a cada uma das 
regiões de nosso Estado. Lembrou da realização nos dias 07, 08 e 09 de outubro do Encon-
tro Estadual de Dirigentes de Mocidades Espíritas convidam a D.E. e os Departamentos 
para se fazerem presentes, no dia 08 de outubro, onde, durante uma hora, apresentarem 
trabalhos a respeito, informando os presentes acerca das atividades por esta desenvolvidas. 
A D.E. questionou o tempo reduzido que terá para apresentação de seu trabalho. O D.M. 
ficou de estudar com a Comissão Coordenadora do Encontro maior tempo a ser dado à 



D.E. para que preste suas informações. E, para terminar sua manifestação, informou que 
ainda existem pontos isolados de pessoas que contestam as ideias vigentes atualmente na 
U.S.E., porém que estas pessoas são em número assaz reduzido. Evangelização Infantil - sua  
Diretora cancelou sua participação no Encontro Estadual de Evangelizadores, dias 19 e 20 
de agosto, na cidade de Bauru, onde participaram cerca de 180 pessoas entre Dirigentes e 
Evangelizadores, além de interessados no trabalho da família; as prévias para o Encontro 
do próximo ano serão realizadas no dia 26 de março, nas diversas cidades e o Encontro terá 
lugar dias 18 e 19 de agosto, na cidade de Presidente Prudente. Manifestou-se acerca da 
reunião geral de seu Departamento onde contou com a presença do 1º Tesoureiro. Orien-
tação Doutrinária - informou que a preocupação primordial de seu Departamento é com-
pilar os trabalhos enviados sobre passes, enviada pela Zonal Bloco B e pelo CRE/São Paulo, 
após a compilação será enviado ao Estado para novo estudo. 5º Congresso Internacional de 
Espiritismo - O 2º Vice-Presidente informou que há cerca de 1.300 inscritos, porém que as 
inscrições vindas do exterior são poucas e consultou gráfica para rodar o jornal Unificação 
e a edição com sete mil números deve sair por volta de NCz$ 6.000,00. Questionário dis-
tribuído pela F.E.B. - O Presidente lembrou-nos que durante o Encontro Estadual de Evan-
gelizadores distribuiu questionários além dos distribuídos a outras pessoas, e além das in-
formações solicitadas por via telefônica. No dia 28 de agosto faremos as bases para a com-
pilação dos mesmos. Palavra à Secretaria: o 3º Secretário informou que até a data de hoje 
deveria receber os questionários, ou melhor, os relatórios para fazer o relatório final. Tesou-
raria -  o 1º Tesoureiro lembrou que está com dificuldades financeiras em caixa e devido a 
este aspecto deverá concentrar os recursos nas feituras das obras da nossa Biblioteca, ou 
melhor, Distribuidora. Outras despesas serão aceitas se autorizadas pela D.E. Diretor de 
Patrimônio - lembrou que atualmente faz o levantamento do Patrimônio da U.S.E. existente 
em nossa sede, inclusive identificando-o através de chapas. E com relação à Livraria, a 
mesma está  em  pleno  desenvolvimento. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais dese-
jando fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião, com prece proferida pela Dire-
tora do Depto. de Evangelização Infantil e, após, deu-se 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, 21 de agosto de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 43 - 4 de setembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião de D.E. dia 04 de setembro de 1989. 

 
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de hum mil, novecentos e oitenta e nove, 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 quadragésima terceira reunião da 
Diretoria Executiva da U.S.E. Gestão 1988 a 1990. A abertura da reunião deu-se com a 
leitura da página denominada “Nisto conheceremos”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, 
feita pelo 2º Secretário e, após feita a prece de abertura. 2) Apreciação das atas das reuniões 
relativas aos dias 07 e 14 de agosto. Feita a apreciação destas atas, e após as correções, 
deverão as mesmas serem transcritas ao livro próprio. Reunião D.E./CREs: Somente até a 
data de hoje não está confirmada a presença a esta reunião dos seguintes CREs Araçatuba, 
Presidente Prudente, Cachoeira Paulista e Marília. Estão sendo aguardadas cerca de trinta 
pessoas. Será servido lanche no intervalo da reunião. Reunião do C.D.E. dia 10 de 
setembro: Analisados os itens da ordem do dia do C.D.E.: Em relação ao item referente a 
propostas dos Estatutos Sociais, a D.E. irá fazer reunião no dia 07 de setembro a fim de que 
sejam feitas propostas de alterações em nome dela. A D.E. é favorável que a atual comissão 
de sistematização seja dissolvida e que a próxima a ser constituída não o seja com elementos 
da D.E. Assuntos relativos ao Jornal Unificação e ao Meu Jornalzinho: o 1º Tesoureiro fez 
comentários acerca de em vista de o jornal Unificação e Meu Jornalzinho terem o mesmo 
custo, na parte gráfica, sendo que o Meu Jornalzinho é colorido, estudou-se a viabilidade 
do jornal Unificação ser feito na Folha de São Paulo, porém ficou sabendo que o “Meu 
Jornalzinho” deve à Folha de São Paulo a importância de cerca de NCz$ 3.200,00 e que, 
por conseguinte, enquanto este não houvesse este pagamento não poderia nem ser rodado 
o “Meu Jornalzinho” nem o Unificação, por conseguinte é necessário que estudemos nova 
forma de fazer a parte gráfica do Unificação e, igualmente é necessário saldar a dívida do 
“Meu Jornalzinho”. Com relação à edição especial do Unificação que deverá sair no 
Congresso o Presidente informou que está a procura de patrocinadores, a fim de custeá-la. 
Assunto relativo à venda do computador: A D.E. decidiu não renovar o contrato de 
manutenção do nosso computador pelo pouco uso que fazemos dele. Com relação à venda 
será analisada na próxima reunião. Questionários: Está sendo providenciado o 
mapeamento dos questionários recebidos. O Presidente da D.E. irá auxiliar ao término 
deste mapeamento. Congresso Internacional de Espiritismo: Restam sete vagas no ônibus. 
Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, deu-se por 
encerrada a reunião. O Presidente solicitou ao 3º Secretário para proferir a prece final, ao 
cabo desta, deu-se 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, 04 de setembro de 1989. 
 
Assinaturas. 







Ata # 44 - 11 de setembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 11/09. 

 
Aos onze dias do mês de setembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua Doutor Gabriel 
Piza, 433, no Bairro de Santana, foi realizada a quadragésima quarta Reunião de Diretoria gestão 
1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal de diretores, o Snr. Presidente 
abriu a reunião lendo a mensagem “Instruções” do livro Vinha de Luz, e solicitou ao 1º 
Tesoureiro para proferir a prece de abertura. Apreciação da ata da reunião do dia 21 de agosto 
de 1989. Feita apreciação da mesma, que após deverá ser transcrita no livro próprio. Palavra da 
Presidência: O Presidente, baseado nas anotações contidas na ata do dia 21 de agosto, fez uma 
série de lembranças, o 2º Secretário comprometeu-se na próxima reunião a dar alguma resposta, 
sobre a visita a ser feita no Centro Cultural, conforme mencionado, em ata anterior. O Presidente 
deverá contatar com o Diretor do Departamento de Orientação Administrativa e Jurídica, a fim 
de que o mesmo agilize sobre o terreno a nós dado em Guaianazes, assim como o de 
Itaquaquecetuba. O 1º Secretário verá em atas das reuniões anteriores, sobre doação do aluguel 
que nos seria ofertado do imóvel situado à Rua Casa do Ator, 311, e de posse desse documento, 
será contactada a Direção do Lar da Família Universal a fim de saber, se a doação ainda 
permanece. O Snr. Presidente comentou que a Diretora do Departamento de Serviço Assistencial 
Espírita não programa atividades em nosso Estado. Apresentou aos Diretores que não se fizeram 
presentes nas reuniões sobre os Estatutos, a síntese das propostas apresentadas. Dia 15 de 
setembro fará palestras na cidade de Americana. Vice-Presidência - comentou sobre a próxima 
edição do jornal Unificação, em particular sobre o alto custo da última edição, será feito 
orçamento em diversas gráficas. Após, comentado sobre os débitos existentes com relação ao 
“Meu Jornalzinho” que segundo informações prestadas pelo 1º Tesoureiro deve cerca de NCz$ 
3.200,00, e este informou que o jornal Folha de São Paulo não poderá fazer outra edição, se não 
houver pagamento desta. O Secretário Geral sugeriu que a equipe do Meu Jornalzinho possa 
encontrar soluções sobre este débito ou que obtivéssemos patrocinadores para o mesmo. A DE 
discutiu a viabilidade do Meu Jornalzinho ser suplemento do Unificação. Secretário Geral - 
lembrou que o Presidente da UNIME de Santos comunicou que o Presidente da Federação 
Espírita Portuguesa deverá visitar aquela cidade no dia 12 de outubro e convidou a DE para lá se 
fazer representar. Tesouraria - informou que possui em caixa, cerca de NCz4 300,00 e que os 
débitos excedem esta importância. O Diretor de Patrimônio está fazendo o levantamento de 
nosso Patrimônio e, após registrá-lo-á, em livro apropriado, para o melhor controle. Assunto 
relativo a venda do disco - segundo contatos mantidos com Jorge Rizzini deverão ser feitos 1.000 
discos, os mesmos serão financiados pelos mesmos iremos pagar quinhentos, posterior digo, 
discos na medida em que forem sendo vendidos, os outros quinhentos nos serão fornecidos de 
forma gratuita. Esgotada a pauta da reunião, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o 
Snr. Presidente solicitou ao 2º Vice-Presidente 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, em 11 de setembro de 1989. 
 
Assinaturas. 









Ata # 44 - 18 de setembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 18/09/89. 

 
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na 
sede social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi 
realizada a quadragésima quarta reunião da DE gestão 1988 a 1990. A reunião foi realizada 
com os Departamentos. A reunião foi aberta com a leitura da página “Saibamos Confiar”, 
do livro Vinha de Luz, lida pela Diretora do Departamento de Serviço Assistencial Espírita 
e, após a leitura, esta proferiu a prece de abertura dos trabalhos. Apreciação da ata da 
reunião ante digo relativa ao dia 04 de setembro. Não foi apreciada a presente ata, sendo 
transferida para a próxima reunião. Palavra aos Departamentos: Mocidades - esteve dando 
cursos relativos à formação de secretários de Doutrina, assim como Dirigentes de 
Mocidades e de órgãos, os elementos que serão preparados nestes cursos repassam-nos aos 
demais elementos das cidades. Em relação ao V Encontro Estadual de Dirigentes de 
Mocidades informou que já foram enviadas as circulares, com relação a presença da DE, 
no domingo, haverá reunião na cidade de Ribeirão Preto, visando preparativos finais do 
Encontro, sendo que nesta ocasião será discutida um tempo maior para participação da 
DE. Está recebendo propostas para a alteração de seu regimento interno e deverá ser feito 
estudo para nova divisão do Estado, baseando-se na realidade existente no DM. Sendo que 
estes assuntos serão encaminhados à DE. Orientação Doutrinária - já enviou ao Secretário 
Geral, a pauta da reunião Geral, estão sendo sistematizados os trabalhos apresentados, com 
relação aos passes e se o Departamento entender necessário, o assunto será devidamente 
aprofundado. O Snr. Presidente lembrou de na reunião do CDE, discutirmos assuntos de 
cunho doutrinário, estes assuntos poderiam consta na pauta no final da reunião com temas: 
propostas pela DE e pelos órgãos. Estão sendo verificadas os meios financeiros para se fazer 
as apostilas Evangelização Infantil. Na Reunião Geral do dia 29 de outubro de 1989, fará 
o planejamento para o ano de 1990, sendo que este planejamento basicamente dará 
continuidade aos trabalhos iniciados. Pretende no próximo ano, juntamente com o 
Departamento de Artes de se fazer o Festival de Músicas Infantis. Deverá fazer a duplicação 
das aulas para a sua posterior distribuição. Por sugestão deste Departamento, a DE aprovou 
vender as apostilas de Evangelização Infantil da FEB, com isto será divulgada a existência 
destas apostilas. Artes - Elabora o programa do IV Espirarte e já estão sendo encaminhadas 
as fichas de inscrição para os participantes, e para os órgãos, sendo que a propaganda deverá 
ser feita, igualmente, no jornal Unificação, sendo que para os centros espíritas da região, 
deverá ser enviado material a respeito. Os que vierem a se inscrever deverão proceder ao 
pagamento, no momento em que virem a se inscrever. A atividade será a 03, 04 e 05 de 
novembro de 1989, com relação ao preço da inscrição deverá ser estudado, sendo ou NCz$ 
50,00 ou um fixado em BTNs. Estuda o pedido de cidade para a realização de Noites de 
Artes. Administrativo e Jurídico - atende às sociedades que o procuram em seu escritório 
particular até dar-lhes assistência jurídica. Entregou ao Diretor de Patrimônio, a escritura 
do terreno a nós dado por Jorge Rizzini, e situado em Itaquaquecetuba além da cópia da 
ata do terreno de Guaianazes, entregou a Presidência, relação de nomes dos que adquiriram 
terrenos da antiga Rio Branco. Em relação ao materiais referentes ao Simpósio Jurídico 
solicitado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo e da consulta formulada pela 
Federação Espírita de Goiás sobre a realização de Simpósio a nível nacional, responderá 
ambos, a pedido do Snr. Presidente e que inclusive, este levará a referida missiva e vai 



entregar aos seus representantes por ocasião do Congresso Internacional de Espiritismo. 
Reiterou a sua opinião no estágio atual ser realizado qualquer simpósio a nível nacional. 
Fez comentários acerca do Simpósio Jurídico Espírita, digo a ser promovido pela 96 
Subseção da Lapa. Os Anais do Simpósio Jurídico estão sendo providenciados. Serviço 
Assistencial Espírita - informou que esteve dando cursos em Florianópolis. Participou do 
Encontro sobre creches, que terá lugar na 6ª UDE. Informou que aguarda solicitação dos 
órgãos para programar suas atividades. Livro - Informou que não pode se fazer presente na 
reunião do divulgador do livro espírita, em 09 de setembro, porém recebeu, convocação 
acerca da mesma, onde consta convite a Aldo Aguilar Branco para que o mesmo seja 
expositor no Congresso Internacional de Espiritismo, painelista sobre a divulgação do Livro 
Espírita (FLE, CLE e BLE). Esteve na cidade de São José dos Campos a fim de visitar a 
Feira do Livro Espírita, mas a data foi antecipada para outra época. No dia 30 de setembro, 
deverá estar em Bragança Paulista. Para o Simpósio a ser realizado pela 96 Subseção 
realizará a venda de livros espíritas. Assunto relativo ao Meu Jornalzinho - A Diretora do 
Departamento de Evangelização Infantil trouxe-nos a notícia de que para o Congresso 
deverá ser feita uma edição trilíngue, acerca de Meu Jornalzinho, sendo que a distribuição 
será gratuita, e que o valor da assinatura está por NCz$ 40,00. O 2º Vice Presidente 
solicitou, em nome da 1ª Vice-Presidente que a DE lhes fornecesse dois cheques no valor 
de NCz$ 550,00, cada, visto que no momento não possuirmos a necessária cobertura 
financeira dos mesmos, sendo que as importâncias que iriam cobri-las, a sua entrada é 
incerta. Pretende, aproveitando as palestras do Divaldo, em Campinas, em Santo André, 
promover campanha para angariar assinaturas. Após a DE discutiu os problemas 
financeiros do “Meu Jornalzinho”. 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, 18 de setembro de 1989 
 
Assinaturas. 













Ata # 45 - 9 de outubro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 09 de outubro de 1989. 

 
Aos nove dias do mês de outubro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na 
sede social da USE foi realizada a quadragésima quinta reunião da DE gestão 1988 e 1990. 
Após ser constatada  a presença de número legal de diretores, o Snr. Presidente saudou aos 
presentes, a abertura foi feita com a leitura da mensagem “Tranquilidade”, do livro Vinha 
de Luz, de Emmanuel feita pelo Snr. Presidente. Apreciação das atas relativas às reuniões 
dos dias 04 e 11 de setembro: feita apreciação das mesmas e, após as correções, deverão ser 
transcritas no livro próprio. Apreciação da súmula DE / CREs: Feita apreciação da súmula, 
que será enviada aos CREs, juntamente com uma carta convite, sendo a pauta remetida 
posteriormente. Comentários sobre a ata do CDE: Apreciada, feitas as correções, devendo 
ser remetida aos órgãos, juntamente com a convocação. Apreciação da reunião DE/CREs 
: será feita na reunião do dia 23 de outubro; Comentários acerca do Congresso 
Internacional de Espiritismo será feita, no dia 16 de outubro, aproveitando a presença dos 
Diretores dos Departamentos, que participaram do conclave. Apreciação da reunião do 
CDE deverá ser feita na reunião do dia 23 de setembro. Assunto relativo à venda do 
computador: a DE aprovou a venda do computador, para tanto deverá ou ser anunciado 
na imprensa especializada, ou então será visto com a empresa que nos fornece assistência 
técnica do mesmo, se a mesma se interessa por esta aquisição, sendo que as providências a 
respeito serão tomadas pelo Secretário Geral. Assunto relativo ao Meu Jornalzinho e Jornal 
Unificação: em relação ao Meu Jornalzinho aguardamos a presença da 1ª Vice-Presidente 
para que venha a esclarecer a real situação do mesmo. Em relação ao jornal Unificação será 
feita edição relativa aos meses de setembro/outubro e novembro, o preço da composição 
será pela importância de NCz$ 900,00 para fazer a parte gráfica deverá ser visto o orçamento 
em Araras ou Ribeirão Preto. Merhy Seba, Ulisses de Carvalho e José Antonio Luiz Balieiro 
prontificaram-se a fazer parte da equipe do jornal Unificação, particularmente em sua 
Comissão de Redação. No mês de dezembro, será feita uma edição relativa àquele mês. Em 
relação ao Meu Jornalzinho foi entregue no Congresso, porém sem nenhum destaque, e a 
DE estranha que haja saído o número 14, sem que houvesse a tiragem do número 13. 
Palavra do Diretor de Patrimônio: recebemos doação de NCz$ 500,00 do Snr. Carlos 
Cirne. Secretaria: o 1º Secretário, na reunião do dia 23, apresentou à DE “Manual de 
Orientação aos Secretários dos Órgãos”. Tesouraria: comunicou que a FEB lançou um 
catálogo de livros que possui todas as capas de obras de sua edição. Solicitado o envio destes 
catálogos aos órgãos e sociedades espiritas para promover a divulgação em nosso Estado. A 
FEB irá nos doar livros com pequenos defeitos, a serem distribuídos às casas espíritas por 
ocasião da visita. Além de exemplares antigos da Revista Reformador, e, livros com 
pequenos defeitos que serão distribuídos durante nossas visitas. Será sugerido que a FEB 
nos coloque como distribuidoras de suas obras, assim como as assinaturas da revista 
Reformador. Preenchimento do cargo de Diretor de Finanças: Paulo Roberto Pereira da 
Costa, segundo informações do 1º Tesoureiro, não pode aceitar este cargo, serão estudados 
outros nomes. Visita DE/AMESP: retornará à pauta, proximamente. Visita de elemento 
da Federação Espírita de Portugal: irão visitar entidades de nossa cidade e, no dia 11 de 
outubro serão recepcionadas em nossa sede, a partir das 19hs00. Recebemos apostilas e os 
temas de Atividades Doutrinárias antes de sua venda, as mesmas deverão ser apreciadas 
pelo Depto. de Orientação Doutrinária. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais devendo 



fazer uso da palavra, o Snr. Presidente solicitou ao 1º Tesoureiro para proferir 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, 09 de outubro de 1989. 
 
Assinaturas. 









Ata # 46 - 16 de outubro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE dia 16/10/89. 

 
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na 
sede da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza no 433, no bairro de Santana, foi realizada 
a quadragésima sexta reunião da DE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença 
de número legal de diretores, a reunião foi aberta com a leitura da mensagem 
“Demonstrações”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. A prece de abertura foi feita pelo 
Diretor do DOD. Apreciação da ata da reunião relativa ao dia 18 de setembro. A ata foi 
comentada sendo procedidas correções devendo a mesma ser transcrita no livro próprio. 
Discussões dos assuntos constantes na ata com relação aos assuntos a serem estudados, ao 
final da reunião do CDE, para a reunião de dezembro será usada a técnica cerebral, a fim 
de que os órgãos proponham assuntos doutrinários de seu interesse, e na reunião seguinte, 
o assunto escolhido deverá ser discutido, aguarda que desta forma os representantes dos 
órgãos sejam motivados a se fazerem presentes na reunião. Palavras aos Departamentos - 
Livro: esteve presente na Feira do Livro Espírita, na cidade de Bragança Paulista, no dia 
01/10/89, nessa feira houve autógrafos do escritor João Duarte de Castro, Presidente da 
UNIME de Santos, informou que conjuntamente com a Feira realizou-se a 3ª Semana de 
Kardec. Sobre a formação da UNIME naquela região, será solicitado ao CRE/Campinas 
que faça visitas a fim de motivar a criação do órgão. No dia 08/10, esteve na cidade de 
Batatais com a Feira do Livro Espírita, sendo que neste dia participou de palestra da 
Semana de Kardec, daquela cidade. Informou que a referida união digo UNIME solicitou 
o envio de duas coleções “Kardec na Biblioteca”. Para a Bienal deverá ser tentado ou o 
Centro Cultural ou o Memorial da América Latina. Com relação às etiquetas para as 
coleções da campanha “Kardec na Biblioteca” serão feitas pelo 1º Secretário. Entregou para 
o antigo Diretor do Depto. do Livro Amélio Fabro Fabrão Filho, xerox de pesquisa sobre 
o livro para o Boletim do Divulgador do Livro Espírita. Artes: informou que com relação 
ao Espirarte, a cidade de Taubaté está dando o mais amplo apoio, sendo que inclusive a 
mensagem está sendo veiculada em emissora de rádio local. Informou que as inscrições já 
foram encaminhadas, haverá mostras somente para artistas e, igualmente, haverá mostras 
abertas ao público. Informou que há grupos que discutem acerca de se fazer uma linguagem 
espírita, para se aplicar aos textos teatrais, este assunto será objeto de debate no Espirarte. 
Solicitou a título de empréstimo a importância de NCz$ 500,00 à Tesouraria, sendo que 
reembolsaria posteriormente. A DE aprovou fornecer tal empréstimo condicionado às 
nossas disponibilidades de caixa. Mocidades: Embora este Departamento não se fizesse 
presente, foram comentados em primeiro pelo Secretário Geral, sobre a missiva de 
convocação enviada pelo Diretor, que confunde a reunião geral dos Departamentos com a 
reunião do CDE, tal equívoco deverá ser corrigido pelo Sec. Geral, através do envio de 
carta ao Diretor do DM. O Diretor de Artes manifestou acerca do V EECDME, dando 
opinião favorável a respeito. O 1º Tesoureiro informou que o 2º Vice-Presidente comentou 
consigo que houve um Encontro, realizado em Ilha Solteira, onde um dos assuntos em 
pauta era Ginástica Aeróbica, e que a COMENOESP irá discutir como tema central 
“Ecologia”. Evangelização Infantil: sua Diretora informou que a UNIME de Marília 
solicitou material relativo a este Departamento, irá enviar o que possui. Recebemos 
solicitação da Aliança Espírita do Ceará para que enviássemos material de Evangelização 
Infantil, após debates sobre a conveniência de se enviar este material, será o mesmo 



devidamente remetido. Contatou elementos da FEB ligados à área de trabalhos, estes irão 
fornecer o fichário e relação de quem trabalho em nosso Estado, com material da FEB e, 
também, foi prometido de que se alguém do Estado de São Paulo quiser adquirir material 
da FEB, será solicitado que os mesmos se dirijam à USE. Orientação Doutrinária: somente 
terá novidades após a reunião geral do dia 29. Irá examinar a apostila sobre “Atividades 
Doutrinárias” para saber se a mesma está em condições de ser vendida. Lembrou que 
deveremos nos manter atentos com relação às alterações a serem procedidas na Lei Penal, 
no tocante a parte cabente ao nosso interesse. Assunto sobre o “Meu Jornalzinho”: o 1º 
Tesoureiro informou que a DE não havia autorizado a remessa de exemplar do número 14 
antes do 13, porém a 1ª Vice-Presidente deu ordens em sentido oposto. O 1º Tesoureiro 
apresentou a fatura relativa a feitura do exemplo de número 14 por NCz$ 3.400,00. 
Lembrado pelo mesmo que não será possível manter-se o mesmo devido ao seu custo 
crescente, e a sua receita ser insuficiente. Proposta pelo 1º Tesoureiro passe a 
responsabilidade particular da equipe que o mantém; lembrado que a 1ª Vice-Presidente 
não presta contas das atividades do mesmo, quer no aspecto financeiro, quer no da equipe 
que o mantém; que é desconhecida da DE, ou então só haverá a medida de se suspender a 
emissão deste jornal. Por proposta, este assunto será discutido em caráter definitivo, no dia 
23 de outubro, aonde será convidada a 1ª Vice-Presidente para se fazer presente. A Diretora 
do Departamento de Evangelização Infantil sugeriu várias ideias, inclusive lembrado que o 
CDE deveria ajudar a manutenção deste jornal, entre as várias ideias ficou proposta de não 
se aceitar mais assinaturas, de avisar aos assinantes que por problemas, o jornal seria 
suspenso ou encerradas as atividades e que o mesmo passaria a ser bimestral, em preto e 
branco. O Secretário Geral irá informar a 1ª Vice-Presidente que o assunto “Meu 
Jornalzinho” será discutido naquela reunião. O Presidente incumbiu o Secretário Geral 
para fazer carta aos Diretores Departamentais que estão ausentes de nossas reuniões, 
lembrando da necessidade de suas presenças em nossas reuniões. Com relação ao 
Congresso Internacional de Espiritismo, com informações e apreciações deverá ser 
transferida para próxima reunião. Pauta para reunião DE/CREs ficou a seguinte: 1) 
Atuaçao do CRE junto aos órgãos; 2) O CRE como extensão da DE; 3) Divisão Territorial, 
com apreciação dos meios de locomoção; 4) Atividades concernentes aos CREs, Ordem do 
Dia da reunião do CDE e sua elaboração para a reunião do dia 23 de outubro. Prece final 
2º Secretário. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, 
solicitou ao 2º Secretário 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 por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 16 de outubro de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 47 - 23 de outubro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 23 de outubro de 1989 

 
Aos vinte e três do mês de outubro de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede social 
da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, foi realizada a quadragésima sétima 
reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após constatada a presença do 
número legal de diretores, o Presidente procedeu a leitura da mensagem “Operemos em 
Cristo”, do livro Vinha de Luz, sendo a prece formulada pelo Diretor do Depto. de 
Orientação Administrativa e Jurídica. Apreciação da ata relativa ao dia 09 de outubro. A 
mesma foi devidamente apreciada, devendo ser transcrita no livro próprio, isenta de suas 
imperfeiçoes. Pauta para a reunião do CDE. Serão os seguintes os assuntos deliberativos 
para a mesma reunião: a) Unificação e Meu Jornalzinho: aspectos financeiros; b) Previsão 
Orçamentária e Contribuição Social, para o exercício de 1990; c) Eleição da DE 1990 a 
1992 (artigo 22, parágrafo único de nossos Estatutos), aprovação do regimento, relatório 
das comissões, comissão estatutária. Durante o expediente serão colhidos temas que serão 
discutidos nas próximas reuniões, através da técnica da tempestade cerebral e após serão 
escolhidos por voto os que serão estudados nas reuniões seguintes. d) Assunto relativo ao 
Meu Jornalzinho: a 1ª Vice-Presidente apresentou através da técnica de álbum seriado a 
exposição seguinte acerca do “Meu Jornalzinho”. Antes do lançamento foram realizadas 
reuniões prévias, pelo Departamento de Educação no Encontro Estadual de Educação, pelo 
Departamento de Evangelização em reunião geral do Departamento, e em reunião geral 
entre educadores, evangelizadores, artistas e pais no Instituto Espírita de Educação, 
coordenada pela então 2ª Vice-Presidente. O nome do jornal foi escolhido em conjunto 
com a presença entre outros de Ana Meneguetti, Clodoaldo de Lima Leite, Carolina Flor 
de Luz Mattos, Lucia Leite e Marília de Castro. Posteriormente, foi aprovado em reunião 
da Diretoria Executiva. As matérias do primeiro número do jornal foram apresentadas aos 
diretores que hoje formam o Conselho Editorial e amplamente discutidas, inclusive na 
reunião do Instituto Espírita de Educação. Foram aprovadas as matérias que compõem o 
primeiro número, em reunião da DE. O lançamento foi aprovado para o I Expoesp. A DE 
delegou ao Conselho Editorial a aprovação das matérias dos números seguintes. Havia 
assinaturas prévias, doações e publicidades para gastos iniciais. “Meu Jornalzinho” possui 
dificuldades inerentes à imprensa espírita, e inerentes à USE. O jornalzinho, ao contrário 
de inúmeras atividades da USE, é autossuficiente, no sentido de não se utilizar do caixa 
administrativo da USE. É autossuficiente mas possui dificuldades acima descritas. As 
receitas referentes ao jornal são assinaturas, publicidade, doação de dinheiro e materiais, 
bazares e atividades assemelhadas. Cada vez há um maior número de colaboradores de toda 
ordem. É importante assinalar as palavras de Divaldo e artistas por ocasião do primeiro 
aniversário do jornal, publicadas no 12º número. Em se referindo a campanha de 
assinaturas, já foram realizadas em centro espírita, em órgãos de unificação, em encontros 
espíritas, com evangelizadores e malas diretas. Até a presente data foram pagas todas as 
despesas referentes aos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e11 e parte do número 12 
que contou para quitação final com a Folha, com um empréstimo-doação. O 1º Tesoureiro 
tem o controle da conta do jornal, recebe os extratos, as duplicatas a pagar, emite os 
cheques, emite recibos de doação, e publicidade. Nunca foi utilizado dinheiro do caixa 
administrativo da USE para o jornal. Os nomes dos que ajudam na publicação do jornal 
constam no expediente do jornal. A coordenadora do jornal informou na reunião de 07 



de agosto que a edição a ser distribuída no Congresso Internacional seria trilíngue. Todos 
os tradutores colaboraram gratuitamente nesta edição que foi publicada com os meses 
setembro e outubro por ser este último o mês do Congresso. Esta edição não seria expedida 
para os assinantes sem a expedição do número anterior. O Jornalzinho é lido pelas crianças, 
pelos pais que leem suas estórias a seus filhos, é utilizado no “Evangelho do Lar” e em aulas 
de Evangelização. Doutrina Espírita à criança é trazer a grande transformação no ser, em 
época mais fértil da encarnação. Educação é a chave do progresso moral como assevera o 
Livro dos Espíritos. Sendo que após esta manifestação, a 1ª Vice-Presidente entregará para 
o controle, as duplicatas quitadas ao 1º Tesoureiro. Devido a todos os aspectos levantados, 
a DE decidiu discutir as soluções financeiras para o problema do “Meu Jornalzinho”, em 
reunião a ser realizada no dia 06 de novembro. Os números 13 e 14 serão expedidos 
conjuntamente. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, 
o Presidente solicitou ao Diretor de Patrimônio para proferir a prece final, ao cabo desta, 
deu por encerrada a reunião. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata, sendo a 
mesma já aprovada pelos integrantes da DE, devendo ser firmada por estes integrantes. 
 
São Paulo, 23 de outubro de 1989. 
 
Assinaturas. 











Ata # 48 - 6 de novembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 06 de novembro de 1989 

 
Aos seis dias do mês de novembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na 
sede social da USE União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo situada à Rua 
Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a quadragésima oitava 
reunião da DE/USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal 
de diretores, o Presidente, para cumprir o primeiro item da pauta, abriu a reunião lendo a 
mensagem “Necessidade” do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, sendo a prece formulada 
pelo 1º Tesoureiro. Assunto relativo ao “Meu Jornalzinho” - Em primeiro lugar, a 1ª Vice-
Presidente sugeriu as possíveis fontes de receita do “Meu Jornalzinho” e após lembrou que 
com a aproximação do Natal, poderíamos fazer uma campanha de assinaturas no Centro 
Espírita, diretamente contando com o reforço do órgão de unificação e que as 1.000 
sociedades unidas adquirissem uma assinatura de NCz$ 50,00; arrecadaríamos NCz$ 
50.000,00 para isto teríamos a tranquilidade de fazer dez edições, e se os 100 órgãos unidos 
ficarem com uma assinatura, arrecadaríamos NCz$ 5.000,00, o que daria para outra edição, 
se esta campanha tivesse êxito já teríamos garantida a tiragem de onze edições. Seria, à guisa 
de propaganda, enviado o jornal de aniversário com a mensagem de Divaldo Franco, 
cartazes, cartas e folhetos. Informou que por decisão recebeu carnets de assinaturas e 
aproveitou para solicitar que cada um dos membros da DE procurássemos levar um carnet 
pois se cada membro da DE e cada Diretor dos Departamentos ficassem com um bloco, 
arrecadaríamos a importância de NCz$ 9.000,00. Lembrou que a assinatura poderia ser 
paga, em duas vezes, uma no ato, outra para depois de trinta dias. Explicou a maneira para 
a coleta de assinaturas, através dos blocos. O Diretor de Patrimônio solicitou que houvesse 
uma pessoa encarregada de proceder ao controle do movimento financeiro do jornal, 
apresentando-o semanalmente à DE, a fim de que ficássemos inteirados acerca disto. O 
Presidente lembrou que em virtude de constar da pauta do próximo CDE, deveríamos estar 
inteirados acerca do mesmo e lembrou que somente assinaturas não pagam a edição do 
jornal. Deveríamos nos concentrar na publicidade e fez observações com relação aos valores 
apresentados para a feitura do jornal. Lembrado que está sendo olvidado o valor relativo à 
postagem, que acresceu muito em nossos dias. A 1ª Vice-Presidente lembrou que todos 
deveríamos abraçar esta ideia e se procurarmos nos entusiasmar pela mesma e termos nossa 
colaboração. O Diretor de Patrimônio incentivou o trabalho e se colocou à disposição para 
qualquer colaboração a respeito. O Secretário Geral lembrou que o problema econômico 
do jornal Unificação é mais grave do que o Meu Jornalzinho, pois o jornal Unificação é 
mais deficitário. Ficou estabelecido pela DE de que somente serão enviados exemplares 
atrasados, àquelas pessoas que pagarem a assinatura de uma única vez. O Diretor de 
Patrimônio apresentou propostas de haver alguém que nos apresente o movimento 
econômico-financeiro, sendo que o 1º Secretário propôs que seu sogro fizesse tal mister, o 
que foi aceito. O 1º Tesoureiro propôs que somente fosse editado o jornal quando houvesse 
o dinheiro em caixa. A 1ª Vice-Presidente entende, caso isto seja aprovado, o que discorda, 
que isto deve ser uma regra geral administrativa para a DE/USE. O Secretário Geral 
lembrou que a DE não fez tal coisa. O Presidente propôs que pagássemos o número 
anterior, sempre na data do vencimento da duplicada, apresentada pela empresa que 
confeccionou o jornal. Palavra à a) Presidência: com relação às ausências seguidas do 2º 
Tesoureiro, o 1º Secretário comprometeu-se a visitá-lo a fim de saber o porque de seu 



afastamento. Assim como será feita carta ao Diretor do Departamento de Educação Espírita 
lembrando que suas reiteradas ausências acarretam prejuízo ao movimento de unificação. 
Com relação à apostila “Atividades Doutrinárias”, o Presidente apresentou parecer do 
Departamento de Orientação Doutrinária, acerca da nova edição e mostrou que a mesma 
está cheia de erros de composição e impressão, inviabilizando o seu uso. A este respeito, a 
DE decidiu comunicar à Gráfica Seler este equívoco e solicitando providências a respeito 
no sentido de devolução, ou não das apostilas ou se as mesmas serão destruídas aqui 
mesmo, sendo emitida nota fiscal de devolução. O Presidente da Federação Espírita 
Portuguesa, Snr. Manuel dos Santos Rosa,                          além do material a ser 
encaminhado será enviado levantamento estatístico do movimento espírita do Estado de 
São Paulo, assim como fotografias obtidas quando da visita à sede da USE. Solicitado pelo 
Presidente, o Secretário Geral informou das funções dos Secretários da DE ficando 
acertado que a partir desta data, cada Diretor tem a faculdade de abrir as cartas dirigidas à 
USE. O 1º Secretário checará os endereços com relação à UNIME de Batatais e do 
CRE/Franca, existentes em seu cadastro. Com relação aos panetones, cuja venda havia sido 
a nós oferecida pelo Educandário Eurípedes, de Campinas, e que teríamos a participação 
na venda. A DE decidiu não proceder a intermediação da venda, ficando os interessados a 
se dirigirem àquela instituição. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o 
uso da palavra, o Snr. Presidente solicitou ao 2º Secretário para proferir a prece final, ao 
cabo desta deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a presente ata, 
que já foi aprovada pelos Diretores da DE, devendo serem firmados pelos Diretores. 
 
São Paulo, 06 de novembro de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 49 - 13 de novembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da DE 13/11/89. 

 
Aos treze dias do mês de novembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na 
sede social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi 
realizada a quadragésima nona reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. 
Após ser constatada a presença de número legal de diretores, o Presidente abriu a reunião 
com a leitura da mensagem “A prece recompõe”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, 
feita pelo Presidente. Após o Diretor do Departamento de Educação Espírita proferiu a 
prece de abertura. Palavra à a) Presidência: informou que recebemos convite para a 
Feiramor, realizada pela UNIME de Bauru, dias 11 e 12 de novembro, naquela cidade, será 
feita carta de agradecimento. Lida a carta que será enviada ao Diretor do Departamento de 
Educação Espírita solicitando sua presença em nossas reuniões, a carta foi aprovada pela 
DE em virtude da presença do mesmo, lhe foi entregue pessoalmente. Recebemos carta-
convite para inauguração da sede do C. E. José Barroso, dia 17 de novembro de 1989, será 
contatado o Presidente do CRE/SP pelo 1º Tesoureiro, a fim de que nos represente na 
solenidade. Enviada carta ao Presidente da Federação Espírita Portuguesa apresentando o 
levantamento estatístico do movimento espírita em nosso Estado, inclusive sendo na carta 
enviadas fotos. Recebemos circular das atividades da FEESP e o seu jornal, deverá ser feita 
carta de agradecimento a respeito. Com relação à proposta da Zonal Bloco B, será visto 
quando estudarmos acerca da reunião do CDE; b) Tesouraria: o 1º Tesoureiro informou 
que temos em caixa cerca de NCz$ 6.500,00. Com relação ao valor das importâncias a 
serem cobradas das sociedades, após troca de ideia a respeito, ficou certo que em primeiro 
lugar serão enviados “carnets” com os valores em BTNs, para outros seis meses serão 
distribuídos “carnets” após verificarmos a evolução financeira em nosso país; c) Diretor de 
Patrimônio: recebemos em doação da FEB, 2.500 livros, pelo valor de NCz$ 26.282,00, 
será feita carta à FEB agradecendo tal doação. Serão vendidos através de pacotes a preço 
simbólicos, assim como serão feitas doações. Com relação às prateleiras para Livraria, serão 
feitas em madeira. Será feita no corredor externo, mesas em alvenaria. Existe o pensamento 
da USE colaborar com as Feiras do Livro Espírita, fornecendo livros e, inclusive, dando 
cobertura administrativa e jurídica às mesmas, este trabalho deverá ser propagado através 
de mala direta. É pensamento reeditar o livro de autoria do Professor Deolindo Amorim, 
“Espiritismo e os problemas humanos”. Será durante a reunião realizada da DE com os 
departamentos, proposta de o Departamento de Artes que organizasse promoção para 
arrecadação de fundos para nossas atividades. 3) contatos do 1º Secretário com o 2º 
Tesoureiro para saber de suas motivadas ausências às nossas reuniões. O 1º Secretário 
informou que contatou com este, e o mesmo alegou não poder participar de nossas 
reuniões, por problemas profissionais mas que deveria procurar contatar com o 1º 
Tesoureiro. Contatos do 1º Tesoureiro com o Selar acerca das apostilas de Orientação 
Doutrinária. Este contato ainda não pode ser procedido. 5) Apreciação acerca das reuniões 
DE/CREs: Vários assuntos surgiram nestas reuniões de interesses para os CREs. O Snr. 
Presidente nos mostrou propostas oriundas da Zonal Bloco B que inclusive referem-se às 
alterações de nossos Estatutos Sociais. Esta proposta será examinada quando a DE apreciar 
acerca dos preparativos para a reunião do CDE e será encaminhado ao coordenador da 
comissão, a fim de inseri-la junto às propostas, sendo acompanhado de missivas. As 
reuniões da De com os CREs ficou suspensa, aguardando reunião do CDE, pois há 



assuntos que serão colocados na pauta do CDE, que sobremaneira interessam aos CREs. 
6) Apreciação acerca da reunião geral dos Departamentos: A DE por não haver participado 
das reunião não pode avaliá-las. 7) Apreciação da reunião do CDE: Devido ao longo tempo 
transcorrido, a DE não entende que não é válida fazer-se tal apreciação. 8) Análise do 
Congresso Internacional de Espiritismo: será feita na próxima reunião devido a presença 
de Diretores de Departamentos no conclave. 9) Assunto relativo à venda do computador: 
Devido a ausência do Secretário Geral, este assunto não pode ser apreciado. 10) 
Participação da DE no Programa Momento Espírita: A DE iria participar em novembro, 
mas por não haver tempo hábil de preparação, iremos participar em fevereiro e o Presidente 
concitou a todos para elaborarem matérias que lá dissertaremos. 11) Apresentação por parte 
do 1º Secretário do Manual de Orientação dos Secretários dos órgãos. Entregue, será 
estudado pelos membros da DE e será apreciado na reunião do dia 04 de dezembro. 12) 
Assunto relativo ao “Meu Jornalzinho”: transferido para a próxima reunião. 13) Outros 
assuntos que não constam da pauta: O Diretor do Departamento de Educação Espírita 
esteve presente à nossa reunião, lembrou que fará um Encontro para dirigentes de 
sociedades espíritas, sobre Educação, no dia 04 de março de 1990, Lembrou que elabora 
apostilas para a Educação Espírita e para o Centro Espírita, acerca do aspecto educacional, 
estão em fase de preparação, contando com a colaboração da Professora Heloísa Ferraz 
Pires. O Departamento pretende fazer uma intersecção com os trabalhos de outros 
Departamentos. Será estudado por este Departamento e o aspecto relativo à educação 
religiosa nas escolas do 1º grau, conforme consta da Constituição Estadual, a USE poderia 
fazer um trabalho norteador a respeito e, juntamente com este trabalho, será feito material 
de apoio respectivo. A DE elaborará calendário de suas atividades. Esgotada a ordem do 
dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o Presidente solicitou ao 3º Secretário 
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, 13 de novembro de 1989. 
 
Assinaturas. 











Ata # 50 - 20 de novembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE dia 20/11/89, reunião realizada com os Departamentos. 

 
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
quinquagésima reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser constatada 
a presença de número legal de diretores, o Presidente, para cumprir o primeiro item da pauta, 
leu a mensagem “Lição de paz”, do livro Vinha de Luz, pelo Presidente, e após o Diretor do 
Departamento do Livro, proferiu a prece de abertura. 2) Apreciação da ata relativa à reunião do 
dia 16 de outubro. Feita a apreciação e com as correções devidas será transcrita no livro próprio. 
3) Palavra aos Departamentos - a) Orientação Doutrinária - informou que ficou incumbido pela 
DE de proceder a revisão da nova edição da apostila “Atividades Doutrinárias” e a fez, 
constatando uma série de equívocos, sendo que como resultado novamente encaminhou à DE, 
na pessoa do Presidente. Com a palavra, o 1º Tesoureiro informou que enviou ao Selar as 
observações pelo DOD, sendo que inclusive houve o contato por via telefônica com o responsável 
e este prontificou-se se for o caso a fazer uma errata. Em virtude de que Ricardo Passanelli não 
haver visto a quantidade de equívocos, aguardaremos que as apostilas possam estar com ele para 
que o mesmo a examine. A DE entende que a errata de forma separada não é conveniente. 
Inclusive será pedido que no momento em que a minuta estiver pronta, nos seja enviada. Após, 
o Diretor informou que com relação ao trabalho sobre Passes, estão tabulando o material com as 
sugestões para que posteriormente sejam remetidas aos órgãos. Com relação ao trabalho relativo 
a Reuniões Mediúnicas está com dificuldades a fim de duplicá-lo, para enviá-lo ao Estado, pois 
recebeu dois trabalhos, um da Zonal Bloco B e outro da 3ª UDE. Serão contatados os elementos 
destes órgãos. b) Mocidades: presente na reunião o Diretor, vários componentes da Comissão 
Diretora do Departamento, apresentou-nos proposta acompanhada de mapa da nova distribuição 
de órgãos à guisa de sugestões, informando que cada DM de órgão levou esta proposta para poder 
proceder o estudo em sua região. A proposta está aumentando o n’mero de órgãos e o número 
de CREs. E prontificou-se, no momento, em que a DE for estudar este assunto a prestar 
esclarecimentos a respeito. Igualmente trouxe-nos uma minuta de regimento interno do DM, a 
fim de que a DE estude e, posteriormente, transferia-o para deliberação pelo CDE informando 
que o Departamento quer que a DE apresente sugestões sobre a minuta e, posteriormente, esta 
convoque os elementos do DM para discutir tais alterações. Após o Diretor comentou sobre 
propostas e artigos que saem nos jornais sobre a validade do movimento de mocidades. E para 
remediar esta situação apresentou carta à DE, na qual propõe que o Estado de São Paulo encampe 
a ideia de se levar um movimento a nível nacional. Encontro Nacional de Mocidades Espíritas: o 
Presidente lembrou que qualquer evento a nível nacional deverá ser coordenado pela FEB e que 
o Diretor do DM deveria aproveitar a reunião da Zonal Sul da FEB e expô-la, lembrado pelo 
Diretor do DOD que a FEB só poderá realizar o evento de forma direta, delegá-lo à USE. O 
Presidente ressaltou que antes de ser feito este evento, deveríamos realizar um Encontro de 
Mocidades, a nível estadual do tipo COMJESP. O Diretor do DM lembrou que é pensamento 
fazer a COMJESP e depois este Encontro a nível nacional. O Presidente lembrou que nas 
confraternizações deveria ser mais enfatizado o aspecto da Doutrina Espírita. O Diretor do DOD 
entende que eventuais aspectos sociais a serem discutidos deverão ser lastreados nos conceitos da 
Doutrina Espírita. Com relação às prévias informou que aguarda relatórios das cidades, aonde as 
mesmas se realizaram a fim de apresentar o movimento à DE. c) Educação Espírita: lembrou que 
no dia 04 de março, pretende realizar um Encontro direcionado aos dirigentes das sociedades 



espíritas. Para tanto, e para servir como apoio a este Encontro, elabora material a respeito. O 
Encontro será o dia inteiro, e será em nossa sede social. Igualmente, estuda a elaboração do 
currículo para as aulas de religião, em escolas públicas. Colabora com o “Meu Jornalzinho”, na 
parte dos textos, sua divulgação para os educadores. Relatou visitas feitas a grupos espíritas na 
França e na Suíça, durante a sua viagem profissional realizada. Com relação ao currículo de 
Educação Religiosa nas escolas, cuja perspectiva foi aberta com a edição da nova constituição do 
Estado de São Paulo, lembrou que poderíamos dar as coordenadas, elaborando manual 
orientativo a respeito, a fim de que fosse um guia, para quem pretendesse ocupar este mister, e 
que este programa seria alicerçado no da Educação. d) Artes: informou que encerrou as atividades 
deste Departamento para o ano de 1989. Com relação ao Espirarte, segundo comentários gerais, 
o mesmo revestiu-se do mais completo êxito. No Espirarte houve a presença de setenta artistas e 
que assistiram foram cerca de 120 (cento e vinte) pessoas por noite. Lembrou que o Espirarte se 
pagou, porém não produziu lucro. O Diretor de Patrimônio lembrou que o Departamento 
poderia tentar fazer espetáculos, visando a arrecadação de fundos para a USE. O Diretor, em 
resposta, informou que é seu pensamento fazer tal, porém é necessário que tenhamos pessoas, 
para a infraestrutura, como local, aparelhagem de som. Lembrou que no dia 10 à noite, haverá 
mais uma atividade do projeto Espirarte. e) Livro: o Diretor informou que no dia 03 de dezembro 
deverá estar presente na cidade de Fernandópolis, participando da reunião da UNIME local, para 
divulgar a campanha Kardec na Biblioteca. Mostrou folheto da IX Feira do Livro Espírita de São 
Caetano. Lembrou que no mês de dezembro deverão ser realizadas Feiras do Espírita em São 
Vicente, Sertãozinho e Monte Alto. Estuda a publicação do folheto sobre Auto de Fé de 
Barcelona no jornal Unificação. Lembrou que Antonio Cóscia fará murais para a nossa sede. 
Apresentou pensamentos sobre o Livro Espírita elaborado pela UDE 3ª Zona. O Presidente 
verificará no IDE orçamentos com relação à reedição do livro “Espiritismo e os problemas 
humanos”. f) Outros assuntos que não constam da presente pauta: O Presidente comentou acerca 
de notícias distorcidas veiculadas pela Rádio Jovem Pan, acerca do Espiritismo. Visando a 
correção da distorção, será contatada a Assessoria de Imprensa a fim de fazer carta, dirigida àquela 
emissora visando a correção da distorção da informação. O Presidente informou que no dia 26, 
iremos receber visita de elemento da Federação Espírita do Estado de Pernambuco, sendo que o 
mesmo deverá ser recebido pelo 1º Secretário. Ainda mais, o Presidente informou que fomos 
convidados pela FEESP, para a comemoração do vigésimo aniversário da “Campanha Evangelho 
do Lar”, sendo que no convite está sendo solicitada a presença do Presidente da USE, para a 
composição da mesa. A 1ª Vice-Presidente representar-nos-á. O 1º Secretário lembrou que esta 
campanha foi aprovada pelo CDE. O Secretário Geral solicitou que conste da presente ata em 
que a correspondência feita pela antiga UNIME de Taquaritinga dirigida ao CRE Ribeirão Preto, 
na qual era comunicada a sua desativação, somente foi entregue à DE, na reunião DE/CRE dia 
28 de outubro do corrente ano. Com relação a este assunto, iremos ouvir o respectivo CRE, a 
fim de que nos seja informada a real situação daquele órgão para posteriormente tomarmos 
alguma decisão a respeito. Esgota a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, 
o Presidente proferiu a prece de encerramento, e ao cabo desta, deu por encerrada a reunião. Eu, 
André Luiz Galembeck, na qualidade de 2º Secretário da DE, lavrei a ata, que será por mim lida, 
datada e por aqueles que estiverem acordes com seus termos e deliberações. 
 
São Paulo, 20 de novembro de 1989. 
 
Assinaturas. 















Ata # 51 - 4 de dezembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da DE/USE dia 04/12/89. 

 
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de hum mil e novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da USE situada à Rua Doutor Gabriel Piza, no 433, no bairro de Santana, foi realizada a 
quinquagésima primeira reunião da Diretoria Executiva da USE gestão 1988 a 1990. Após ser 
constatada a presença de número legal de diretores, o Snr. Presidente leu a mensagem “O 
Capacete”, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, a prece inicial foi feita pela Primeira Vice-
Presidente. Apreciação da ata da reunião anterior. Esta ata será melhor examinada 
posteriormente. Apreciação acerca da reunião do CDE do dia 10 de dezembro. O primeiro 
assunto da pauta será relativo ao jornal Unificação e o Meu Jornalzinho. Discutido entre os 
membros da DE os termos da exposição e os aspectos que deverão ser abordados no tocante ao 
Meu Jornalzinho será solicitado ao CDE apoio e ajuda na mantença do referido jornal, explicadas 
as campanhas realizadas visando a arrecadação de fundos em prol do “Meu Jornalzinho”. 
Inclusive sendo solicitado aos órgãos que possam fazer assinaturas. Igualmente no tocante ao 
jornal Unificação, será solicitado ao Conselho para que ajude nas despesas do mesmo e em sua 
maior divulgação. No tocante ao item Previsão Orçamentária: o 1º Tesoureiro prontificou-se e 
comprometeu-se a apresentar sugestões de valores a serem cobrados à guisa de contribuição social. 
Solicitando-se ao Conselho que apresente suas sugestões. No tocante a este assunto, o 1º 
Tesoureiro lembrou que dividirá os valores indicados no orçamento como receitas, à guisa de 
contribuição pelo número de sociedades que efetivamente pagam, chegando em um valor que 
será convertido em BTNs. O Secretário Geral entende que não deveríamos onerar as sociedades 
com valores de cobranças altas e sim deveremos procurar outras formas de arrecadarmos fundos. 
Inclusive, o 1º Tesoureiro lembrou que a respeito deste assunto, pretende incentivar um aumento 
no número de cooperadores mantenedores. Lembrado, igualmente, que no “carnets” de 
pagamentos haverá espera a quem quiser dar uma contribuição superior. Eleição da DE - 
Comissão: os membros da De não deverão ser convidados a fazer parte desta Comissão. Comissão 
de Reforma Estatutária: houve trocas de ideias a respeito, de um lado o Secretário Geral 
asseverando que o mister da Comissão deveria se fazer um anteprojeto, vendo apenas as propostas 
que tiveram consenso, e a parte sendo colocadas todas as demais propostas, e de outro lado o 
Presidente, o 1º Tesoureiro e o 2º Secretário que juntamente com o anteprojeto devem vir todos 
os artigos, sob pena da Comissão, na medida em que que proceder a escolha estará emitindo juízo 
de valor. Lembrado que deveremos haver recebido as propostas para que DE se inteirasse do 
assunto. Lembrado, igualmente, que nenhuma proposta apresentada pode ser omitida. O 
Secretário Geral disse que sendo a Comissão do CDE não haveria tal necessidade. Assunto 
relativo à venda do computador: ainda não foi resolvido, deverá ser discutido em próxima 
reunião. Assunto relativo às apostilas: O 1º Tesoureiro informou que poderemos vender como 
material inservível, esta informação lhe foi passada pela Gráfica Selar. Esta providência faz-se 
mister diante dos acúmulos de erros nela contidos. A distribuição do material foi desaconselhada 
para evitar problemas. Palavra à a) Presidência: o Presidente nos mostrou modelo de carta a ser 
dirigida ao Ministro Francisco Rezek, Presidente do STE, no qual era solicitada doação de 
material usado nas eleições; tal missiva não foi apreciada pela DE, por ferir as normas 
constitucionais que regem a matéria. O Presidente comentou palestra que fez na cidade de Araras, 
elogiou as gráficas do IDE, que passam por um processo de modernização. Secretaria: o Secretário 
Geral deu-nos ciência de circular enviada pela AJE comunicando a fundação desta entidade e 
dando a composição de sua nova Diretoria, disse que deverá ser acrescentado assunto à DE. Será 



feita missiva de congratulação a respeito. Igualmente comunicou-nos o recebimento da missiva 
das Sociedades Espíritas Integradas de São Roque na qual solicitavam seu desligamento do 
movimento de unificação, será contato o CRE/Sorocaba para que nos deem informações a 
respeito. Lembrou que foi entregue à DE pelo Diretor do DM, proposta do Encontro Nacional 
de Mocidades Espíritas, assim como o Regimento Interno do DM, que deverão ser discutidos em 
próxima reunião. Com relação ao assunto, referente à UNIME de Taquaritinga, contatou o 
Presidente do CRE Ribeirão Preto, sendo informado que os centros da região trabalham de forma 
isolada, e que nas outras cidades pertencentes à UNIME de Taquaritinga não há sociedades 
espíritas. O CRE Ribeirão Preto, a título precário, transferiu as cidades digo as sociedades 
pertencentes à UNIME para a cidade de UNIME Matão. O ideal seria a transferência para a 
UNIME de Jaboticabal, e no futuro a criação de uma UNIME em Monte Alto. Diante disto, o 
Presidente do CRE/Ribeirão Preto informou ao Secretário Geral, da desnecessidade da visita da 
DE. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, o Snr. Presidente 
solicitou ao Diretor de Patrimônio para proferir a prece final. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei 
a presente ata que será por mim lida, datada e por quantos estiverem acordes com seus termos e 
deliberações. 
 
 
São Paulo, 04 de dezembro de 1989. 
 
Assinaturas. 











Ata # 52 - 11 de dezembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da D.E. 11/12. 

 
Aos onze dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e oitenta e nove, 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 quinquagésima segunda reunião de 
Diretoria da U.S.E. Gestão 1988 a 1990. Após ser constatada a presença de número legal 
de diretores o sr. Presidente, visando ao preparo do ambiente, leu a mensagem “Escudo”, 
do livro Vinha de Luz de Emmanuel. Prece proferida pela 1ª Vice-Presidente. Apreciação 
das atas relativas às reuniões dos dias 06/11/89 e 13/11/89, feita apreciação e, 
posteriormente, serão transcritas no livro próprio. Apreciação da reunião do C.D.E. dia 
10/12/89. O Diretor de Patrimônio entende que na reunião houve muito discurso e pouca 
ação, houve pouca proposta para se auxiliar a resolver os problemas financeiros da U.S.E. 
O 2º Vice-Presidente, usando a mesma linha de raciocínio, entende que o C.D.E. não 
apresentou proposta alguma viável para auxiliar a U.S.E. na manutenção dos jornais. O 
Presidente, tecendo comentários acerca do assunto, lembrou que alguns comentários feitos, 
no seu entender foram inoportunos, citando, particularmente as propostas apresentadas 
de que transformam o Unificação em Boletim, ou exterminar os jornais, veiculando as 
notícias em outros periódicos da imprensa espírita. O Diretor de Patrimônio entende que 
o que torna a reunião monótona é a repetição dos dizeres, por parte dos Conselheiros. 
Após, o 2º Secretário e o Diretor de Patrimônio estranharam que o 1º Secretário fizesse 
parte da comissão, para auscultar nomes, visando a composição da nova D.E., e que na 
reunião do dia 04 de dezembro, havia sido estabelecido pela D.E. que nenhum de seus 
membros faria parte desta comissão. Em resposta o 1º Secretário justificou a sua 
participação dizendo que é favorável a uma integração entre a D.E. e o C.D.E. sem que 
houvesse qualquer barreira a respeito, e que desconhecia a decisão tomada, por não haver 
estado presente à reunião do dia 04 de dezembro, e se for o caso solicitar demissão, porém 
expedindo carta à comissão e ao C.D.E. enaltecendo os motivos. A D.E. concordou com a 
participação do 1º Secretário na comissão, proposta de somente serem feitas despesas se 
houver o necessário e correspondente numerário. O Presidente propôs que a partir desta 
data  todas as contas da U.S.E. deverão ser liquidadas nas respectivas datas dos vencimentos 
e, quando esta não for possível, não se poderá naquela área assumir novos compromissos. 
Após a troca de ideias entre os presentes, inclusive havendo se colocado vários exemplos 
concretos, a D.E. por maioria de votos decidiu rejeitar a proposta, ficando sempre 
procurarmos, neste assunto, sermos orientados pelo bom senso e que os casos concretos 
deverão ser trazidos às reuniões da D.E. a fim de serem conversados para que encontremos 
a melhor solução. Assunto de Mocidades: Propôs o Encontro Nacional de Mocidades. 
Regimento Interno. do DM: o Secretário Geral comprometeu-se a tirar xerox das propostas 
e enviar aos membros da D.E. para que estudem e posteriormente discutamos acerca destas 
propostas. Apreciação do trabalho feito pelo 1º Secretário aos secretários dos órgãos. 
Apreciado, sem quaisquer restrições. Programa Momento Espírita: O 2º Vice-Presidente 
ficou incumbido pela D.E. para elaborar um roteiro de nossa participação no referido 
evento. Proposta de as atas serem sintéticas ou continuarão da forma que se encontram: O 
Presidente entende que as atas devem permanecer da forma que se encontram. Palavra à 
Presidência: Em primeiro lugar lembrou que todos os comprovantes de despesas efetuadas 
assim como toda a comprovação do movimento financeiro devem permanecer na sede da 



U.S.E., de preferência em poder da Tesouraria. Após o Presidente informou que recebemos 
missiva da Telesp na qual era nos oferecido um telefone semi público, para instalação em 
nossa sede, sendo a ideia aceita pelos Diretores presentes e o Diretor de Patrimônio 
encarregar-se-á dos contactos para a instalação. Proposta que a U.S.E. estudasse a venda de 
assinaturas do Reformador e da edição da Revista Espírita feita pelo IDE na qual teríamos 
participação e isto poderia angariar recursos para nós. O Secretário Geral objetou dizendo 
que deveríamos concentrar nossa atenção na busca de assinaturas para o jornal Unificação. 
Este assunto ficou de ser estudado. Com relação ao calendário de atividades da U.S.E., o 
Secretário Geral propôs que este assunto volte a figurar na pauta da reunião do dia 18, a 
fim de serem solicitadas colaborações a respeito dos Departamentos. Com relação aos 
discos que serão feitos por Jorge Rizzini para posterior ressarcimento, ficou estabelecido 
que primeiramente faríamos apenas o disco 02, procuraremos preceder ao pagamento a 
Jorge Rizzini assim que formos recebendo. Secretaria: o Secretário Geral informou que 
recebemos propostas da UNIME de Ribeirão Preto de se fazer novo congresso, este assunto 
será encaminhado ao C.D.E. Com relação a outra proposta apresentada pela UNIME de 
Ribeirão Preto envolvendo um trabalho das CREs será xerocopiado pelo Secretário Geral 
e entregue aos membros da D.E. para o estudo. O Primeiro Secretário informou que 
recebemos carta da união de sociedade sediada em Porto Primavera ligada à UNIME de 
Presidente Venceslau, por faltarem documentos e não haverá parecer do órgão, será 
devolvido à UNIME para que seja devolvida aquela UNIME para que providencie a sua 
regularização. Tesouraria: entende que as receitas e as despesas estão equilibradas, neste 
momento, da U.S.E. Diretor de Patrimônio: Como parte do resultado da venda de livros, 
houve a aquisição de madeiras para se fazerem os armários da Livraria, e esta semana 
deverão os mesmos ser iniciados. Outros assuntos que não constam da presente pauta: O 
Diretor de Patrimônio propôs e foi aceito por todos o nome de Antonio Cóscia para Diretor 
do Departamento de Finanças da U.S.E., em virtude de o mesmo já havia sido consultado 
“a priori”, o mesmo foi empossado no ato. Esgotada a ordem do dia, ninguém mais 
desejando fazer uso da palavra, o Presidente solicitou ao Diretor de Patrimônio para proferir 
a prece final, ao cabo desta, deu por encerrada a reunião. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei 
a ata que será por mim lida, datada e firmada e para quantos estiverem acordes com seus 
termos e deliberações. 
 
São Paulo, 11 de dezembro de 1989. 
 
Assinaturas. 













Ata # 53 - 18 de dezembro de 1989 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da D.E. 18/12. 

 
Aos dezoito dias do mês de dezembro de hum mil, novecentos e oitenta e nove, na sede 
social da U.S.E., situada a Rua Doutor Gabriel Piza, nº 433, no bairro de Santana, foi 
realizada a quinquagésima terceira reunião de Diretoria Executiva da U.S.E. Gestão 1988 a 
1990. Esta reunião foi realizada com a presença dos Departamentos. Havendo sido 
constatada a presença de número legal de diretores, a abertura deu-se através da leitura da 
página do livro Vinha de Luz intitulado “Tribulações”. Após a leitura o Presidente fez 
comentários acerca da mesma e solicitou ao confrade Wilson Garcia que nos visitava para 
proferir a prece de abertura, ao cabo desta, deu por abertos os trabalhos. Outros assuntos 
que não constam da presente ordem do dia: Tivemos a visita em nossa reunião de Wilson 
Garcia, Ivan René Franzolin e Eder Fávaro, todos diretores da A.J.E. (Associação de 
Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo). Em primeiro lugar comentando sobre os 
discos que iremos relançar e, mais particularmente, sobre as capas, foi lembrado de que os 
fotolitos poderiam estar com a gráfica que o fez, se isto ocorreu será mais fácil a reimpressão 
das mesmas. O Presidente fez breve comentário sobre a presença dos visitantes que lhe 
haviam solicitado o encontro, a fim de comunicar a respeito da nova Associação. Passada a 
palavra ao confrade Wilson Garcia, esse esclareceu que a A.J.E. foi fundada há cerca de três 
meses e solicitou apoio da U.S.E. a fim de levar notícias das atividades da entidade aos 
periódicos. Continuando, lembrou de ter cobrado do Diretor de Departamento do Livro 
organizando-a, colaborando também no Diretor do Departamento do Livro Jurídico, 
fazendo visitas a órgãos. Aproveitando, mencionou acerca do livro de sua autoria, “Centro 
Espírita”, dizendo que o mesmo teve boa aceitação, inclusive havendo esgotado a primeira 
edição e, que a segunda edição já está revisada, inclusive estando em fotocomposição, que 
inclusive há pedidos para esta segunda edição, aproveitando ofereceu à U.S.E. os direitos 
de venda sobre a segunda edição. Lembrando que para a edição se tornar completa somente 
falta imprimir. O Presidente lembrou que, presentemente a nossa maior dificuldade é de 
cunho financeiro, e com isto, praticamente estamos impossibilitados de editar livros, 
lembrando que a condição financeira da U.S.E. é fraca. Retornando o uso da palavra, 
Wilson Garcia lembrou que ofereceu à U.S.E. a 2ª edição, pois entende que o livro deva 
sair por uma entidade federativa e prontificou-se a coordenar a feitura da edição inclusive 
havendo-se prontificado a fazer palestras, visando difundir a edição do livro. O Presidente 
solicitou ao confrade que pudesse aguardar a fim de dar uma resposta acerca da oferta feita. 
Prosseguindo, fez histórico acerca da fundação da A.J.E.. Lembrou que esta entidade não 
foi criada para contestar a ABRAJEE, inclusive não farão movimento de competição àquela 
entidade e sua preocupação será fazer movimentos a nível de Estado de São Paulo. Lembrou 
que presentemente a Imprensa Espírita sobrevive à mingua e que o objetivo da A.J.E. é que 
os jornais espíritas possam sobreviver e buscar a melhoria desta imprensa e que possa haver 
o aumento de número de leitores e que o objetivo seja fazer com que os leitores possam 
descobrir a Imprensa Espírita, por sua melhoria lembrou que dirigentes de casas espíritas é 
um mau leitor pois não procura ler os periódicos da Imprensa Espírita. Lembrou que o 
dirigente da casa espírita pode incentivar o frequentador que se interessar pela leitura de 
periódicos espíritas. E, que a A.J.E. tem o objetivo de divulgar junto ao frequentador para 
que possa conhecer a existência dos jornais espíritas, inclusive de modo a que possa 
influenciá-la e passando automaticamente a ser um divulgador da imprensa espírita. Isto 



será possível com o aumento de conhecimento pelo leitor do jornalismo. Para isto pretende 
criar cursos a jornalistas espíritas, em São Paulo; será um curso amplo a fim de que o 
dirigente seja realmente conscientizado acerca do trabalho e da importância da imprensa 
espírita. Outra atividade será a reunião dos dirigentes espíritas a fim de que troquem ideias 
sobre a matéria da Imprensa Espírita. Para estes trabalhos e outros mais, solicitou o apoio 
e cooperação da U.S.E. Lembrou que há espaços vagos na imprensa espírita e, que o 
trabalho em confronto deve ser algo prioritário de nossas preocupações. Lembrou que o 
jornal deve refletir o noticiário. Deve ser alvo de nossa preocupação acerca da discussão 
acerca do papel da Imprensa Espírita. O trabalho proposto com a U.S.E. tem a finalidade 
de divulgar o trabalho da imprensa espírita. Ofereceu-nos o Estatuto Social da A.J.E. que 
seria duplicado para o conhecimento dos membros da D.E. Lembrou que o objetivo da 
Imprensa Espírita será preencher a vaga existente no Estado a respeito. O Presidente 
retomando o uso da palavra, agradeceu os dizeres de Wilson Garcia e falou que este assunto, 
em próxima reunião, será discutido com a D.E. pois presentemente a D.E. elabora seu 
planejamento para o ano 1990; solicitou apoio da A.J.E. para o nosso jornal Unificação. A 
A.J.E. far-se-á presente a reunião do dia 28 de janeiro, dos Departamentos, a fim de divulgar 
seu trabalho. E, solicitou data para o mês de fevereiro onde pretende reunir-se com a D.E. 
e Jornalistas a fim de discutir as propostas de trabalho. Palavra aos Departamentos: a) 
Orientação Doutrinária entregou ao Secretário Geral a pauta da convocação do seu 
departamento para a reunião geral dos Departamentos; b) Finanças: Presente a reunião o 
Diretor indicado Antonio Cóscia que confirmou a sua aceitação para o cargo. O Presidente 
saudou-o e desejou êxito em seu trabalho e solicitou aos Departamentos plano de trabalho 
para o ano de 1990 de todos os departamentos a fim de que a D.E. pudesse fazer um 
planejamento global. Sendo que os membros da D.E. presentes comprometeram-se a dar 
apoio aos jornais da U.S.E. e que os mesmos possam sair de forma mensal, além de que 
planeja outras atividades, no campo financeiro, a fim de carrear recursos à U.S.E. possuir 
outras ideias. O novo Diretor possui outras ideias para aumentar a arrecadação financeira. 
Para a reunião geral dos Departamentos não será procedida a convocação com relação a 
este Departamento. Livro: o Diretor não pode visitar a cidade de Fernandópolis no dia 03 
de dezembro por motivos particulares, irá ser designada nova visita. Com relação ao 2º 
Secretário, irá contactar a assessoria do vereador Eder Jofre, a fim de podermos ver se 
conseguimos o Centro Cultural. Com relação ao material relativo à série histórica, o 
primeiro exemplar foi encaminhado à publicação no jornal Unificação. Por sugestão 
apresentada pela UDE 3ª Zona, está elaborando o conceito do que será o Livro Espírita 
junto à Codificação Kardequiana, deverá apresentar o referido conceito em próxima 
reunião. Informou que o escritor João Duarte de Castro, Presidente da UNIME de Santos, 
lançou obras pela Petit Editora. Artes visando a contribuir com a arrecadação financeira 
deverá levar espetáculos da U.S.E. para o interior. Os espetáculos devem ser organizados 
pelos órgãos locais, sendo que a renda reverter-se-á em prol das atividades desenvolvidas 
pela U.S.E. Palavra à Presidência: Solicitou aos Diretores de Departamentos o calendário 
de suas atividades, sendo que deveríamos fazer calendários mais abrangentes, inclusive com 
as visitas programadas, sendo que este calendário deveria ser afixado em mural. Diretor de 
Patrimônio informou que está em fase final de colocação das estantes na Livraria. Secretaria: 
Pretende atualizar o calendário de visitas para que houvesse uma ordenação a respeito. A 
ata da reunião do C.D.E. deverá ser examinada na reunião dos Departamentos, dia 15 de 
janeiro de 1990 (próxima reunião). Informou que envida esforços para expedição, em prazo 
mais curto, do jornal Unificação. Esgotada a pauta da reunião, o Presidente proferiu a prece 
final, ao cabo desta, deu por findos os trabalhos. Eu, André Luiz Galembeck, lavrei a ata 



que será por mim lida, datada e firmada e por quantos estiverem acordes com seus termos 
e deliberações. 
 
São Paulo, 18 de dezembro de 1989. 
 
Assinaturas. 
















