
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

13 de março

11 de setembro

11 de dezembro



Ata # 97 – 13 de março de 1960 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 97ª Reunião do Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas 

Ata da 97ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de S. Paulo (U.S.E.), realizada no dia 13 de março de 1960, em sua sede à rua 
Santo Amaro, 362, na Capital do Estado de S. Paulo. A reunião foi iniciada às 9,15 horas, 
com palavras iniciais de Carlos Jordão da Silva sobre o movimento de unificação e alusivas 
também à última reunião do Conselho. Contou ela com a presença com a presença dos 
seguintes conselheiros: I) Da Diretoria Executiva: Carlos Jordão da Silva, Dr. Luiz Monteiro 
de Barros, Paulo Toledo Machado, Wilson Ferreira de Mello, Carlos D´Amico, Carlos 
Dias e Apolo Oliva Filho II) Representantes das entidades inicialmente patrocinadoras a) 
Pela Federação Espírita do Estado de S. Paulo – Emilio Manso Vieira e Dr. Ary Lex. b) Pelo 
Instituto Espírita de Educação – Apolo Oliva Filho. c) Pela Liga Espírita do Estado de S. 
Paulo: Dr. Eurípedes de Castro. d) Pela Sinagoga Espírita Nova Jerusalém: José Panetta e 
Pietro S. Passarello. III) Conselhos Regionais – Estiveram presentes os representantes da 
1ª, 2ª,3ª,4ª,7ª,8ª e 13ª regiões. IV) – Conselho Metropolitano Espírita ouve representação 
da 2ª,3ª,4ª,6ª,7ª,9ª,10ª,12ª,14ª,17ª,19ª e 20ª zonas. Em prosseguimento á ordem do dia, foi 
feita prece de abertura pelo Dr. Luiz Monteiro de Barros. A ata anterior foi lida e aprovada 
sem discussão. O relatório da Diretoria Executiva, lida em seguida, suscitou de Roberto 
Previdello comentários sobre o problema das eleições e renovação da Diretoria, por ocasião 
da Assembleia Geral a se realizar em julho. Correspondência recebida: da Instituição 
Beneficente Casa de Saúde Allan Kardec – Alice Pereira – convite para assistir ao 
lançamento da pedra fundamental, no dia 27-3-960, às 11 horas. Comunicados: 1) Roberto 
Previdello convida os presentes para as solenidades de Inauguração do Departamento 
Agrícola para menores, em Bauru, no dia 3 de abril de 1960. 2) Arnaldo Onso, de Rio 
Claro, faz convite para a inauguração da Casa dos Espíritas e de seu departamento 
assistencial, o Instituto Allan Kardec, para internamento de crianças débeis mentais, a se 
realizar naquela cidade, no dia 3 de abril de 1960. – Em seguida o Tesoureiro Carlos dias 
lê o seu relatório, que é aprovado. Mais uma vez são feitas críticas sobre a situação financeira 
da U.S.E. – É discutida em seguida a Ordem do dia para a Assembleia Geral da U.S.E., 
cuja realização se fixou definitivamente para os dias 9 e 10 de julho de 1960. Foi a seguinte 
a Ordem do dia estabelecida: I) Apreciação das constas da Diretoria cujo mandato se 
extingue.  II) Dar posse aos membros do C.D.E. recém-eleitos. III) Eleger a nova D.E. e dar-
lhe posse. IV) Assuntos Gerais: Impressora espírita da U.S.E. Prosseguindo os trabalhos 
foram prestadas informações pelos responsáveis dos diversos Departamentos da U.S.E. a) 
Departamento de Organização: - Paulo Toledo Machado chama a atenção para as eleições 
nos Conselhos Regionais e Uniões Distritais, em maio de 1960. É apresentado o novo 
organograma, que é aprovado. b) Departamento de Educação – Emílio Manso Vieira relata 
o que foi a Convenção de Educadores Espíritas, realizada em Ribeirão Preto, faz referências 
especiais a um compêndio que sirva de norma ao estudo do Espiritismo nas escolas 
públicas. Vários congressistas, digo conselheiros fazem comentários sobre o assunto. 
Estabeleceu-se oficiar à Federação Espírita do Estado de S.Paulo no sentido de se verificar 
a possiblidade de impressão e distribuição aos interessados, do material que constituiu o I 
Curso de Evangelizadores, realizado nesta Capital, em janeiro de 1959. c) Departamento 
de Assistência Social: o Dr. Wilson Ferreira de Mello insiste sobre a necessidade de serem 
devolvidos os impressos com dados sobre obras de assistência, por parte dos Conselhos 
Regionais ou Uniões Municipais. Até agora só Bauru preencheu os impressos e os devolveu 
a U.S.E. – O representante de Taubaté comunica o desencarne do confrade Emilio José 
dos Anjos e em sua memória é feito um minuto de silêncio. Altivo Ferreira, membro do 
Conselho Diretor da XIII Concentração de Mocidade Espírita do Brasil Central e do 
Estado de S.Paulo, a se realizar em Campinas nos dias 14,15,16 e 17 de abril de 1960, 



convida o C.D.E. para comparecer e prestigiar o movimento dos moços. A prece de 
encerramento é feita por Ângelo Santoni, representante da 3ª Região, sediada em 
Campinas. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião 
e eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que vai por todos assinada.  











Ata # 98 – 11 de setembro de 1960 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 98ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo (USE), realizada no dia onze de setembro de mil novecentos e 
sessenta, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362, na capital do Estado de São Paulo. A 
reunião foi iniciada às 9.30 horas, sob a presidência do sr. Carlos Jordão da Silva, que se 
congratula com os presentes pelos esforços em prol do movimento de unificação. Por 
designação do presidente, profere a prece de abertura o Dr. Walter Acorsi. Verificada a 
presença constou-se a dos seguintes conselheiros: da Diretoria Executiva: Carlos Jordão da 
Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, Apolo Oliva Filho, Paulo Alves 
de Godoi, Carlos Dias e Emilio Manso Vieira. das entidades integradas no C.D.E.: dr. Ary 
Lex, do Instituto Espírita de Educação; dr. Eurípedes de Castro, da Liga Espírita do Estado 
de São Paulo; José Panetta, da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Dos Conselhos Regionais 
Henrique Diegues do 1º CRE Santos; Artur Simões Costa e Antenor Frederico Meyer, do 
2º CRE Sorocaba, Angelo Santani e Wilson Liner do 3º CRE Campinas; Nelson Pacheco, 
do 4º CRE Taubaté; Roberto Previdello, do 8º CRE Bauru; Adelino Tamburus do 9º CRE 
Ribeirão Preto; Manoel Pinto Ribeiro, do 13º CRE Marília; Gildomar Pax Pedroso do 15º 
CRE Adamantina; Nelly de Barros, do 17º CRE Cachoeira Paulista, Walter Comini do 22º 
CRE Jaú; Fausto Longo Batista Pereira do 23º CRE Lins, dr. Walter Radamés Acorsi do 
24º CRE Piracicaba; Clotilde Verga de Barros do 25º CRE Presidente Prudente Do 
Conselho Metropolitano: Alberto Calvo, da 3ª Zona de Casa Verde – Bom Retiro; Rubens 
João Tozeti e Rodolfo José Alvarez da 4ª Zona Brás; Alcebíades Bertan, da 6ª Zona Lapa; 
Sebastião Magi da Fonseca da 9ª Zona Santana; Anor  Gaspar e Abrahão Menoni da 10ª 
Zona Moóca; Rubens de Souza, 16ª Zona Vila Maria; Ozorio Pereira Filho e Napoleão 
Pereira Martins da 17ª Zona Tatuapé e Antonio Sabino dos Santos da 19ª Zona Penha. De 
acordo com a pauta dos trabalhos foi lida a ata da reunião anterior, que foi aprovada; leitura 
do relatório das atividades da Diretoria Executiva (aprovado) devendo ser publicado no 
jornal Unificação. Prosseguindo os trabalhos determinou o presidente a leitura da Ordem 
do Dia da reunião, a qual foi aprovada. No expediente foram lidas cartas: a) da Associação 
Metropolitana Espírita de Assistência cientificando a eleição do novo Conselho e da nova 
Diretoria; b) da UDE 6ª Zona ratificando a indicação do Sr. Paulo Toledo Machado como 
seu representante; c) da UME de Piquete, sobre os ataques dirigidos por elementos do clero 
de que os espiritas locais tem sido alvo e os termos da defesa dos espíritas, deliberando-se 
oficiar àquele órgão, manifestando o aplauso e a solidariedade do CDE, assim como 
publicar no Unificação o trabalho que realizaram, encaminhando-se o após ao 
Departamento Jurídico da USE; d) Apelo do sr. Roberto Previdello, no sentido de que os 
representantes preencham o cadastro das instituições sociais e o remetam com urgência à 
USE; e) discussão e aceitação em princípio, atendendo à consulta do representante de 
Itapetininga, relativamente ao interesse da USE em receber um imóvel (fazenda) para 
localização de menores abandonados; f) carta da Associação Espírita Apostolo Matheus e 
Lar das Crianças Irmã Maria Tereza, da Capital, comunicando a suspensão injusta do 
registro no Serviço Social do Estado por três meses e pedindo o auxílio do Departamento 
Jurídico da USE; g) Carta da UME de Catanduva comunicando a impossibilidade da 
instalação do CRE naquela região, devendo a matéria ser examinada pelo Departamento 
de Organização; h) Carta da FEB comunicando a eleição de sua nova diretoria, tendo o 
CDE manifestado a sua satisfação; i) Carta da UME de Lins designando o sr. Fausto Longo 
Batista Pereira para representar o CRE da 23ª região. No desenvolvimento dos trabalhos 
foi aprovado, em seguida, o Calendário das Reuniões do Conselho Deliberativo Estadual, 
para a gestão de 1960/62, a saber: em 1960 duas reuniões em 11/9/60 e 11/12/60; em 
1961, quatro reuniões, respectivamente em 12/3/60, 11/6/60; 10/9/60 e 10/12/60; em 
1962 duas reuniões, sendo uma em 11/3/62 e a Assembleia Geral em junho de 1962. 



Aprovado, ainda, após consulta e manifestação dos presentes, o Plano de Produção 
Financeira. Pela tesouraria o sr. Carlos Dias foi lido o balancete levantado em 31.8.1960 
que foi aprovado. O sr. Roberto Previdello faz apelo em prol do Quadro de Mantenedores, 
sendo passada a lista de Adesões. O vice-presidente da D.E dr. Luiz Monteiro de Barros, 
presta informações sobre a última reunião do CFN da FEB. Diz que está sendo oferecido 
em Brasília um terreno de 30.000m2, um pouco distante do centro da capital, para 
edificação da sede da F.E.B., estando em estudo outro terreno de maior área, porem mais 
perto. Em seguida ele sugeriu que se proponha ao C.F.N. a publicação de um artigo que 
esclareça a sua posição quanto aos Congressos e Concentrações que abranjam vários 
Estados, como no caso das Concentrações de Mocidades Espíritas do Brasil Central, 
prontificando-se a escrever o trabalho, sujeito à aprovação da D.E. Passando-se a outro item 
da Ordem do Dia deliberou-se sobre a composição dos Departamentos, a saber: Educação, 
Prof. Emilio Manso Vieira; Doutrina, Dr. Luiz Monteiro de Barros; Organização, Paulo 
Toledo Machado; Mocidade, Apolo Oliva Filho; Publicidade, Paulo Alves de Godoy; 
Social, Carlos D´Amico; Finanças, Carlos Dias; Assistência, dr. Luiz Monteiro de Barros 
digo Wilson Ferreira de Melo; Jurídico dr. Bertho Cande. Suspensos os trabalhos para o 
almoço foram reiniciados as 13,25 horas. O item inicial da reunião da tarde constitui na 
leitura e aprovação do Plano Bienal, concomitantemente com o regulamento dos 
Departamentos. Em seguida usaram da palavra os conselheiros: a) Dr. Ary Lex para oferecer 
o uso do mimeografo da UMESP; b) João B. Pacheco, de Sorocaba, pedindo manifestação 
do Dep. Doutrina sobre as obras de Osvaldo Polidoro, especialmente a respeito do 
opúsculo; c) Dr. Ary Lex, que realça a necessidade de se dar publicidade ao item do Deptº  
Assistência, no sentido de que sejam planificadas pelos Conselhos Regionais a realização 
de obras de assistência social; d) Paulo Toledo Machado, dizendo que há necessidade de 
um plano diretor, que se acha na dependências da ficha cadastral já enviada aos CRE; c) 
Roberto Previdello, sugere que nas sedes do Centros Espíritas sejam organizados trabalhos 
assistenciais, aproveitando-se as horas em que o Centro esteja fechado; f) Apolo Oliva Filho, 
comunica a realização da IIª reunião prévia da XIVª C.M.E.B.C., em Sorocaba, em 29 e 30 
de outubro, pedindo aos representantes de CRES que façam interessar as Mocidades 
Espiritas das respectivas regiões; g) Roberto Previdello sugere que os dirigentes dos CRE 
visitam os dirigentes dos Centros, no sentido de que se integrem nos órgãos da USE. Dr. 
Luiz Monteiro de Barros diz que proporá na diretoria da FEESP que, antes de dar filiação 
a um Centro procure ouvir antes as UMES e UDES da USE; h) Nely de Barros consulta se 
a OSCAL não constitui um movimento paralelo ao da Unificação. Carlos Jordão da Silva 
reporta-se a uma ata firmada em julho em Belo Horizonte, onde se verifica o propósito da 
OSCAL em se entrosar no movimento de unificação nacional; i) João Batista Pacheco lê 
carta referente a alteração na 21ª região, sugerindo a transferência da UME de Itapetininga 
para 21ª região e concomitantemente transferência para aquela cidade da sede do respectivo 
CRE, o que é aprovado. Submetidos à aprovação foram aprovados os Regimentos Internos 
dos CREs, UMEs, UDEs e do CDE, os quais deverão ser impressos e distribuídos aos 
órgãos. A seguir, deliberou-se que o trabalho do Dr. Luiz Monteiro de Barros a respeito das 
“Curas pelo Espiritismo” não será publicado na imprensa, devendo ser publicado em 
circular para distribuição interna. O Pres. Carlos Jordão da Silva participa ao C.D.E. a 
realização do II Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores, sob os auspícios da USE 
e colaboração da Federação Espírita do Estado de São Paulo, de 28.1.61 a 5.2.61. Sugere 
aos CRE e C.M. que inscrevam seus representantes; ainda dá conhecimento da realização 
da Primeira Convenção dos Centros Espíritas do Estado de São Paulo, em janeiro de 1962, 
precedida de concentrações em todo o Estado. Quanto ao material dos Mesas Redondas 
da IIª Semana Espírita da Cidade de São Paulo delibera o CDE o seu encaminhamento a 
D.E., dando-lhes o destino comumente, através o competente Departamento. Antes do 
encerramento é justificada a ausência do Dr. Jaime Monteiro de Barros. Às 16.30 hs, com 
prece proferida pelo sr. Clotilde Verga de Barros, de Pres. Prudente, são encerrados os 



Trabalhos, tendo antes o Prof. Emilio Manso Vieira transmitido mensagem mediúnica. 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e eu, 1º secretário, 
lavrei a presente ata que lida e achada de acordo, vai por todos os presentes assinada.  















Ata # 99 – 11 de dezembro de 1960 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 99ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas, 
realizada no dia onze de dezembro de mil novecentos e sessenta, em sua sede, à rua Santo 
Amaro, 362, nesta Capital, com a presença dos seguintes Conselheiros: pela Diretoria 
Executiva: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo Machado, Apolo 
Oliva Filho, Carlos D´Amico, Carlos Dias, Emílio Manso Vieira. Representantes das 
entidades integradas no CDE: Wilson Ferreira de Melo pela FEESP; Ary Lex pelo IEE; 
Eurípedes de Castro pela LEESP; José Panetta pela Sinagoga Espírita Nova;     pela UFEP; 
José Herculano Pires pelo Club dos Jornalistas. Pelos Conselhos Regionais: 1º CRE – 
Santos Altivo Ferreira; 2º CRE – Sorocaba João Batista do Carmo Pacheco; 3º CRE – 
Campinas Wilson Lineu; ,4ª CRE – Taubaté Nelson Pacheco; 5º CRE – São João da Boa 
Vista Angelo Pio da Silva; 6º CRE – Avaré ausente; 7º CRE – Araraquara ausente; 8º CRE 
– Bauru Jair Correa Santos; 9º CRE – Ribeirão Preto Jaime Monteiro de Barros; 10º CRE 
– Assis ausente; 11º CRE – São José do Rio Preto José de Faria; 12º CRE – Araçatuba 
ausente; 13º CRE – Marília Manoel Ribeiro; 14º CRE – Barretos ausente; 15º CRE – 
Adamantina G. P. Pedroso; 16º CRE - Botucatu ausente; 17º CRE – Cachoeira Paulista 
Benedito Alves, Nelly Barros, Laiz Carneiro Marcondes; 18º CRE – Catanduva ausente; 
19º CRE – Fernandópolis Paulo de Castro Teixeira; 20º CRE – Franca Agnelo Morato; 
21º CRE – Itapetininga Eugenio Kitsh James e José Rodrigues Sobrinho; 22º CRE – Jaú 
ausente; 23º CRE – Lins ausente; 24º CRE – Piracicaba Walter R. Acorsi; 25º CRE – 
Presidente Prudente Clotilde V. de Barros, 26º CRE – Registro ausente; 27º CRE – Rio 
Claro ausente; 28º CRE – São Joaquim da Barra ausente. Pelo Conselho Metropolitano 
Espírita Paulista: 2ª Zona Carlos D’Amico; 3ª Zona Alberto Calvo; 4ª Zona Rodolfo José 
Olivares e Cecília Vanucci; 6ª Zona Alcebíades Beltran; 7ª Zona ausente; 9ª Zona Natalino 
D’Olivo; 10ª Zona Nagib Assad e Oswaldo dos Santos; 12ª Zona Germano Paganeli e 
Alteno Martins; 14ª Zona Orlando Polon; 16ª Zona Rubens de Souza e Nelson Gabriel 
Dias; 17ª Zona ausente; 20ª Zona Ernesto Rodrigues de Carvalho. Visitantes: José Picasso 
Lopes e Osvaldo Silva Mello. Dando início à reunião foi feita prece de abertura pelo 
Presidente Carlos Jordão da Silva. Foi, em seguida lida a ata da reunião anterior que foi 
aprovada com a seguinte retificação: Anor Gaspar e Nagib Assad são representantes da 10ª 
Zona e não da 9ª Zona. Foram apresentados aos Conselheiros dois novos representantes de 
Santo Anastácio e da FEESP. Pelo sr. Paulo T. Machado, Secretário-Geral é lido o relatório 
da Diretoria Executiva. O Conselheiro Dr. Luiz M. Barros comunica haver representado a 
USE na última reunião do CFN da FEB, dizendo que o CFN carece de ativamento. 
Naquela reunião autorizou-se a USE a elaborar um estudo esclarecedor da posição da 
OSCAL em relação à unificação devendo-se, antes de entrar em contato com a diretoria da 
OSCAL entrar em entendimentos prévios com a União Espírita Mineira. O sr. Carlos 
Jordão da Silva informa que o CFN aprovou o trabalho da USE sobre as Concentrações 
Regionais e, em particular, sobre as Concentrações de Mocidades Espíritas do Brasil 
Central e Estado de S. Paulo, o qual deverá ser publicado no Reformador e no jornal 
Unificação. Durante o Expediente são lidas as cartas: a) convite de formatura em Medicina 
do confrade Alberto Calvo, presidente do CME devendo a solenidade espírita realizar-se 
em 18.12.60 no salão da Feesp; b) carta do CRE da 2ª Região comunicando a reorganização 
de seus quadros; c) carta da UME Presidente Prudente comunicando a instalação do CRE 
da 25ª Região em 27.11.60 encaminhando nomes de diretores e representantes; d) carta do 
CRE da 5ª Região e UME de São João da Boa Vista, cientificando a realização de uma 
Concentração Espírita na Estrada Velha de S. João B. Vista em Aguaí, juntando os recortes 
de jornal que falaram do êxito daquele trabalho; e) o plano bienal aprovado na DE e no 
CDE será publicado no Unificação; f) aprovada proposta de Carlos Jordão da Silva de 
congratulação com o jornal “Nova Era”, um dos mais veementes instrumentos do 



movimento de unificação; g) do Tesoureiro Carlos Dias em que comunica modificações 
nas finanças e contabilidade da USE, entregando aos representantes impressos para o 
quadro de mantenedores a fim de ser estabilizada a situação financeira da USE; h) do sr. 
Joaquim Alves, da Feesp, oferecendo à USE para distribuição aos seus órgãos de mensagens 
alusivas ao Natal; i) Quotas de selos e jornais confirmadas pelos representantes com a 
modificação do CRE 15º Região Adamantina (50 selos e 120 jornais). Aprovada a Ordem 
do Dia passa-se à leitura e discussão do Estatuto – Padrão para Centros Espíritas, sendo 
sugeridas várias alterações anotadas pela Secretaria – Geral. A redação final ficará a cargo 
de Comissão Designada pelo Presidente da USE assim constituída: Pela DE Drs. Bertho 
Condé e Paulo T. Machado, pelo CDE Drs. Eurípedes de Castro e Altivo Ferreira, pelo 
CME Dr. Alberto Calvo. Esta Comissão elaborará além da redação, um parecer. Se o 
parecer concluir pela necessidade de o estatuto padrão voltar à apreciação do CDE será 
então colocado na pauta de uma das suas reuniões. Em caso contrário a própria DE tomará 
as deliberações e providências finais ligadas à divulgação do estatuto - padrão. Constituída 
a Comissão delibera-se que receberá sugestões até 20 de janeiro de 1961. Passa-se ao item 
seguinte da ordem do dia: Estudo e parecer sobre o movimento espírita nacional da 
Organização Social Cristã André Luiz. Com a palavra o dr Luiz Monteiro de Barros lê, 
inicialmente, as resoluções da IIIa Semana da Fraternidade da OSCAL, realizada em julho 
de 1960 em Belo Horizonte. Destaca a introdução sobre o entrosamento da OSCAL no 
Movimento de Unificação do Espiritismo no Brasil. 1ª) Colocação embaixo da sigla 
“OSCAL” da expressão “Entidade Espírita”. 2ª) Reforma dos Estatutos da OSCAL com 
acréscimo de mais um capítulo, de no 11, tratando da situação da OSCAL ante o Pacto 
Áureo suas obrigações concernentes orientações da FEB. Em seguida, faz a leitura de alguns 
dos artigos de seus estatutos, lendo, ainda, algumas circulares da OSCAL. Finalmente, 
submete à apreciação do CDE, onde está consubstanciado o parecer sobre tão magno 
assunto. Usam da palavra a proposito os conselheiros Angelo Pio da Silva de São João da 
Boa Vista; Walter Radamés Acorsi, de Piracicaba; Carlos Jordão da Silva, de S. Paulo; Nelly 
de Barros, de Cachoeira Paulista. Deliberação do CDE: I) Datilografar o trabalho em 
Oficiar á OSCAL juntando copia do trabalho, solicitando à sua diretoria a discussão do 
mesmo e, pedindo, marque uma data para receber uma Comissão representativa do CDE 
da USE; III) Oficiar à União Espírita Mineira mandando-lhe uma via do trabalho e 
solicitando autorização para entrar, a Comissão do CDE da USE, em contacto com a 
diretoria da OSCAL, sediada em Belo Horizonte. Item seguinte da Ordem do Dia – Parecer 
sobre o folheto “Como Ser Beneficiado” autoria de Oswaldo Polidoro. Na Comissão de 
Doutrina, relata a matéria o dr. Luiz Monteiro de Barros o qual lê para os srs. Conselheiros 
o parecer, já aprovado em reunião de Diretoria. A propósito do assunto usaram da palavra 
o sr. Altivo Ferreira, de Santos; Natalino de Oliveira, UDE 9ª Zona; João Batista do Carmo 
Pacheco, de Sorocaba. Deliberação do CDE: tratando-se de consulta de um dos órgãos da 
USE o trabalho será levado ao conhecimento dos órgãos através de circular. Como item 
final da Ordem do Dia passa-se à Palavra Livre. 1º) O confrade Eugenio K. Tavares do CRE 
21ª Região (Itapetininga) apresenta proposta escrita seguinte: a) Intensificação da 
propaganda da Doutrina com base na conceituação dos termos “Espírita e Unificação” 
(aprovado); b) Publicar no jornal Unificação a íntegra do decreto-lei no 26.103 de 13.7.56, 
dispondo sobre a Regulamentação do Ensino Religioso nas Escolas Primárias, Secundárias, 
Técnicas e Normais do Estado (aprovado). 2º) O confrade João Baptista do Carmo Pacheco 
do CRE da 2ª Região (Sorocaba) chama a atenção do CDE sobre movimento paralelo à 
UME de São Roque. Em 1960, a UME de São Roque patrocinou uma Semana Espírita. 
Agora, em fins de dezembro, Centros não adesos à UME farão realizar outra Semana 
Espírita em São Roque. Estranha o fato de que membros de órgão da USE prestigiarão tal 
Semana, na qualidade de oradores programados, alertando sobre o desestímulo que isso 
representa para os confrades que militam na UME de São Roque. Em face dessa declaração, 
Apolo Oliva Filho participa que se escusará de comparecer, impedido como se acha por ser 



1º Secretário da DE da USE. 3º) O dr. Eurípedes de Castro, representante da LEESP, 
propõe que São Paulo sugira ao CFN da FEB o estudo da necessidade e oportunidade do 
Brasil reintegrar-se na CEPA – Confederação Espírita Pan-Americana. O Presidente Carlos 
Jordão da Silva informa que, a pedido de espíritas argentinos, o CFN já está tratando do 
assunto, mas que na próxima reunião do Conselho Federativo Nacional transmitirá essa 
deliberação do CDE. Usa da palavra em favor dessa proposta do dr. Eurípedes de Castro, 
o Prof. José Herculano Pires, representante do Club dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, 
a qual, merece aprovação geral. 4º) O representante da FEESP, dr. Wilson Ferreira de Melo, 
faz entrega das teses, estudos e trabalhos aprovados no Congresso Espírita Mundial de 
Londres, realizado em setembro de 1960, assistido pelo confrade dr. Flavio Pinheiro, de 
Ibitinga, teses essas para divulgação pelo movimento de unificação e arquivos da USE. Às 
17,45 horas, com prece proferida pelo irmão Prof. José Herculano Pires, do Club dos 
Jornalistas Espíritas, são encerrados os trabalhos. Para constar e nada mais havendo para 
discutir, eu, 1º secretário, lavrei a presente ata que lida e achada de acordo, vai pelos 
presentes assinada. 
 
Assinaturas. 
















