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Ata # 100 – 12 de março de 1961 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 100ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo, realizada no dia 12 de março de 1.961, às nove horas, em sua sede 
social à Rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, com a presença dos seguintes conselheiros: 
Da Diretoria Executiva – Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo 
Machado, Apolo Oliva Filho, Paulo Alves de Godoi, Carlos D´Amico, Carlos Dias, Emilio 
Manso Vieira, Bertho Condé; Representantes das Entidades integradas no C.D.E. – 
Eurípedes de Castro, Paulo Alves de Godoi, Emilio Manso Vieira, Jose Panetta, Athayde 
Gagliano, Ary Lex; Representantes dos Conselhos Regionais: - 1º CRE Santos – Altivo 
Ferreira; 2º CRE – Sorocaba – João Batista Carmo Pacheco; 3º CRE – Campinas – Wilson 
Liner; 4º CRE Taubaté, Clovis Morena Salles; 5º CRE – São João da Boa Vista – Angelo 
Pio da Silva; 8º CRE Bauru Adelino Tamburus; 11º CRE – São José do Rio Preto, José de 
Faria; 13º CRE – Marília Manoel Pinto Ribeiro; 17º CRE – Cachoeira Paulista, Nely de 
Barros e Luiz C. Marcondes; 19º CRE Fernandópolis, Paulo de Castro Teixeira; 20º CRE 
– Franca, João Engracia de Faria e Jardo Perez; 21º CRE Itapetininga Eugênio K. Taves e 
Jose Rodrigues Sobrinho; 25º CRE Presidente Prudente, Heitor de Miranda Silva e José 
Antonio das Neves; 27º CRE Rio Claro, Jayme Ferreira de Albuquerque, Representantes 
do Conselho Metropolitano: Alberto Calvo e Gilberto Calvo da 3ª Zona; Carlos D´Amico, 
da 2ª Zona; Rodolfo Jose Olivares da 4ª Zona; Alcebíades Bertan da 6ª Zona; da 7ª Zona; 
Sebastião Magi da Fonseca da 9ª Zona; Osvaldo Santos e Abrahão Menoni da 10ª Zona; 
Altério Martins Romero, da 12ª Zona; Érico Ferreira da 14ª Zona; Rubens de Souza, da 16ª 
Zona; Benedito Jose Alves da 17ª Zona; Antonio R. dos Santos da 19ª Zona e Ernesto 
Rodrigues de Carvalho, da 20ª Zona. Como visitantes, Miguel Jacintho Filho, Paulo 
Jacintho, Aberio Sampaio Jr, Sebastião Evangelista dos Reis, Waldomiro Santos, Rafael 
Lopes, Osvaldo Tenibela e Antonio de Maio Filho. A sessão foi instalada pelo Presidente, 
Sr. Carlos Jordão da Silva, congratulando-se com todos os presentes pelo comparecimento. 
Após à prece de abertura feita pelo sr. Joao Engracia de Faria, do 20º CRE. Franca, por 
intermédio do médium Emilio Manso Vieira é transmitida belíssima mensagem mediúnica 
a propósito da unificação doutrinária. Lida, a seguir a ata da reunião anterior, aprovada 
com as seguintes retificações: a) onde consta que o dr. Luiz Monteiro de Barros é o autor 
do trabalho relativo à OSCAL retificar para “Trabalho do Departamento de Doutrina”; b) 
acrescentar a presença a presença do sr. Benedito José Alves, da 17ª zona; c) Retificar o 
nome do representante da 9ª zona, sr. Natalino de Oliveira para Natalino D´Olivo. Pelo 
Secretário Geral foi feita a leitura do relatório geral da Diretoria Executiva e da Ordem do 
Dia, que foi aprovada. Pelo dr. Luiz Monteiro de Barros é comunicado o desencarne do Sr. 
Patrício Miranda, um dos fundadores da FEESP e seu 1º presidente. Expediente: a) Lida a 
carta datada de 17.2.1961, da OSCAL, em resposta à carta que ele dirigira a USE, em que 
solicita a remessa do trabalho aprovado no CDE, para posterior contacto pessoal com a 
Comissão Especial. Delibera o CDE: 1) Que os assuntos relativos a estes entendimentos 
sejam, doravante, encaminhados e orientados pela competente Comissão; 2) Que sejam 
remetidos à OSCAL os itens sintéticos do trabalho. b) Lida a carta da Sociedade Evangélica 
Espírita, convidando a USE para a IIª Exposição de Desenhos e Pinturas, em colaboração 
com a UDE da 3ª zona; c) Lida a carta da Associação Regional Espirita de Assistência da 
CRE 25ª Região – Pres. Prudente, cientificando a composição dos quadros diretivos. d) 
Lida a carta da UME de Rio Claro, participando a realização da Semana Espírita de Rio 
Claro; e) Lida carta do sr. Nelson Tibiriçá Fernandes, de São Roque, tecendo comentários 
sobre a escusa de Apolo Oliva Filho e outros elementos ligados à USE, que não 
compareceram a uma Semana Espírita por ele realizada no mês de dezembro, uma vez que 
a UME de São Roque já fizera realizar a Semana Espírita oficial, no mês de outubro. 
Discutido novamente o assunto delibera o CDE. 1) Que as Semanas Espíritas, na forma do 



artº 4, letra “b”, dos Estatutos da Use devem ser patrocinadas pelos órgãos da USE, que 
deverão receber o integral apoio dos membros da USE; 2) Quando um Centro Espírita, 
não adeso ao movimento de unificação quiser patrocinar trabalho, que estatutariamente, 
seja da competência dos órgãos da USE, a USE através de seus diretores, conselheiros ou 
membros não poderá dar apoio. Quando se tratar, porém, de solenidade ou atividade de 
caráter interno do Centro Espírita a colaboração poderá ser dada, aproveitando-se o ensejo 
para exalçar os objetivos da Unificação. F) Lida carta da Mocidade Espírita Allan Kardec, 
de São Caetano do Sul, cientificando achar-se empenhada em organizar a UME local. G) 
Lida a carta da UME de São Roque, participando o afastamento do C.E Bezerra de 
Menezes, passando a UME a contar com três centros adesos. H) Lida carta da AMEA dando 
conhecimento das suas atividades administrativas, do seu programa assistencial, do plano 
bienal de trabalho, de convênio firmado com a Sociedade Rio Branco e do apoio da D.E 
da USE. Em face da sugestão do dr. Ary Lex, representante do Instituto Espírita 
Educacional Espírita da AMEA seria movimento paralelo, deliberou-se o C.D.E. transferir 
para a Diretoria Executiva a incumbência de constituir Comissão encarregada de estudar o 
entrosamento ou fusão dos dois Institutos educacionais. I) Lida carta – circular da 
Campanha Brasileira de Defesa da Escola Pública, juntando cartazes e impressos. Com a 
palavra, a advogada Maria Amélia Anhaia Ferraz, descreveu sobre o projeto de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, em tramitação no Senado da República, fazendo apelo ao 
C.D.E. para que sejam envidados esforços visando a rejeição do projeto, apresentando, na 
ocasião, um livro de escola primaria em Portugal, no qual mais de metade das páginas são 
alusivas a dogmas do Catolicismo. J) Leu a palavra o sr. Vicente S. Neto (visitante) lembra 
ao C.D.E. acerca do próximo Centenário do Auto de Fé de Barcelona, sugerindo à USE 
que se promova uma Exposição de Livros e Palestras alusivas (aprovada a sugestão é 
marcada a data da Comemoração – 3 a 9 de outubro de 1961. K) Lida carta – circular 
participando a fundação do Movimento Universitário Espírita, devendo a solenidade 
inaugural dar-se no mês de junho no salão nobre da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo – Largo de São Francisco. Achava-se presente delegação de três universitários 
espiritas, liderada pelo acadêmico Abério Sampaio Junior. VÁRIAS: a) Clovis Morena Sales 
– CRE Taubaté abordou assunto ligado à “Loteria da Misericórdia”, cujo projeto de lei 
tramita pela Assembleia Legislativa e solicitou providencias da USE. b) Roberto Previdello 
(CRE – Bauru) participa a realização, em 22.4.61, da solenidade espírita, da formatura dos 
Bacharéis em Direito, da Faculdade de Direito de Bauru, estando a conferência a cargo do 
confrade e Juiz de Direito Dr. Luiz Francisco Giglio. c) José Antonio das Neves, do CRE – 
Pres. Prudente, fez entrega do relatório daquele órgão, que vai para a D.E para fins de 
divulgação e arquivo. D) Paulo Castro Teixeira, CRE- Fernandópolis, sugere à D.E. que 
distribua os endereços dos diversos C.R.E.S. para fins de correspondência. E)  Paulo Toledo 
Machado participa que, em face de certas ocorrências ligadas à atividade de certo sacerdote 
católico, que ultimamente, tem infiltrado em instituições espíritas, alegando sua conversão 
ao Espiritismo, que se precavenham os confrades do interior. Informa, ainda, as 
providencias tomadas pela Comissão encarregada de elaborar o Estatuto – Padrão, fazendo 
referência a um novo projeto elaborado pelo dr. Eurípedes de Castro, o que se acha em 
estudos. f) Paulo de Castro Teixeira, CRE – Fernandópolis, fez a leitura de trabalho, 
defendendo base contrária à elaboração de um Estatuto – padrão, o qual é encaminhado à 
Comissão respectiva. g) Roberto Previdello, CRE – Bauru, chama a atenção do C.D.E. para 
os artigos insertos no Diário da Noite, a proposito da Casa da Criança “André Luiz”, nos 
quais o repórter procura colocar os espiritas contra o dr. Mario Altefender Silva, DD. 
Diretor do Serviço Social dos Menores do Estado. Diz tratar-se de campanha caluniosa, eis 
que o dr. Altefender não tem feito qualquer discriminação religiosa, tratando as instituições 
sociais espiritas com equidade às demais e distinção. Propõe que se telegrafe ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado de São Paulo e ao D.D. Diretor do S.S.M. Aproveitando esta com 
a palavra para comunicar a realização próxima, da Semana Regional Espírita, em Bauru. H) 



o sr. Manoel P. Ribeiro, CRE- Marília, comunica a realização da Semana Espírita de Marília, 
de 16 a 23 de julho; no dia 23 de julho haverá a Concentração Regional Espírita; para 
ambas as realizações espera contar com a presença de representantes da Diretoria Executiva 
do C.D.E. Propõe, também, que a D.E estude a possiblidade de mimeografar as aulas do 
curso para dirigentes de trabalhos, realizado pela D.E. em meados de 1.960. i) Apolo Oliva 
Filho, comunica a realização da XIVª Concentração de Mocidades Espíritas do Brasil – 
Central e do Estado de São Paulo, de 29 de março a 2 de abril vindouro, em Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso. Solicita aos CREs, UMEs e UDEs que incentivem a 
participação de suas respectivas Mocidades Espíritas. J) Eugênio K. Taves, CRE – 
Itapetininga sugere, nas próximas reuniões, a inversão dos trabalhos do C.D.E., 
possibilitando a palavra aos representantes pela manhã, de vez que muitos retornam ao 
interior no período da tarde, não tendo oportunidade para expor os problemas ou fazer as 
suas comunicações. Relatórios mais sucintos e leitura de ata, no período da tarde. O pres. 
Carlos Jordão da Silva declarará que diligenciará (que), nas futuras reuniões, para que os 
representantes, do interior e da capital, tenham oportunidade e tempo constante para 
fazerem suas propostas e comunicações, desde que conte com a colaboração de todos na 
obediência ao Regimento Interno. K) O 1ª Tesoureiro Carlos Dias explica a remodelação 
imprimida à escrituração e ao sistema de cobranças. Solicita que os cheques sejam emitidos 
em nome dos órgãos da Use, devedores de selos e jornais. L) Clovis Seles, CRE – Taubaté, 
participa a realização da 9ª Semana Espírita Kardeciana, de São José dos Campos, de 26/3 
a 2/4/61 e, ainda, a 9ª Conc. Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba, no dia 19/3/61 em 
Caçapava. M) João Batista do Carmo Pacheco, CRE – Sorocaba, aborda a questão relativa 
à introdução nos Estatutos das Umes, de dispositivos que lhes possibilite a aquisição de 
patrimônios. Às, 15,30 horas, com prece proferida pela confrade (confreira) Nelly de 
Barros, do 17ª CRE – Cachoeira Paulista, são encerrados os trabalhos, dos quais, eu, 1º 
secretário da Diretoria Executiva, lavrei a presente ata que lida e achada de acordo, vai pelos 
presentes assinada. 
 
Assinaturas. 

















Ata # 101 – 12 de junho de 1961 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 101ª reunião do Conselho Deliberativo da USE, realizada em 12 de junho de 1961, 
às nove horas, na sede social a rua S. Amaro 362, nesta capital, com a presença de membros 
da Diretoria Executiva, representantes das entidades integradas no C.D.E, representantes 
dos Conselhos Regionais e dos Conselho Metropolitano que assinaram o competente Livro 
de Presença, parte integrante desta ata. Expediente: 1) Carta do 25º CRE. Juntando 
relatório de atividades – O conselheiro Heitor M. Silva menciona verbalmente a próxima 
reunião do CRE em 6.8.1961 em S. Anastácio; b) Carta do 13º CRE convidando para a 
Concentração Regional e Semana Espírita, a realizar-se de 16 a 23 de julho, c) Carta do 8º 
CRE comunicando a inauguração da Semana Espírita pela UME de Bauru; d) Carta da 
UDE 16ª zona comunicando a suplência no CDE para o sr. Benedito Santos, em 
substituição do sr. Nelson Dias. e) Carta 4º CRE Taubaté, comunicando novo endereço – 
Rua Chiquinha de Matos 321. Ordem do Dia: a) Pelo Dep. Assistência o Dr. Wilson 
Ferreira de Melo participa a reestruturação dos trabalhos, solicitando sugestões dentro de 
trinta dias sobre o seguinte: O entrosamento das obras de assistência na Unificação. No 
decorrer dos debates foi sugerida a realização da Primeira Convenção dos Dirigentes de 
Obras Assistenciais. b) Pela Comissão Especial do Estatuto – padrão de Centros Espíritas 
é entregue o trabalho, que aprovado pelo CDE será publicado. c) Pelo Departamento de 
Doutrina é apresentado o trabalho sobre “Kardec e a Unificação”. Após acalorada discussão 
por sugestão do sr. Roberto Previdello aprovou-se o trabalho, com recomendação de que, 
caso se fizer necessário, seja elaborado outro mais sintético, de caráter mais popular, nele 
baseado. d) Pelo 21º CRE foi encaminhada sugestão em três itens: I) Instruções doutrinarias 
sobre sessões mediúnicas espiritas cristãs, em forma de circulares, a todos os órgãos da USE; 
II) Maior divulgação da Doutrina Espírita pelos oradores em termos acessíveis ao meio 
humilde e simples do interior; III) Aumentar no jornal “Unificação”, a publicação de temas 
doutrinários, também vazados em termos fáceis. e) Pelo sr. Carlos Jordão da Silva é feita a 
leitura de um artigo intitulado “Espiritismo”, publicado no jornal “O Globo”, do Rio de 
Janeiro, transcrito da revista “Reformador da F.E.B, consultando o CDE quanto à 
conveniência de sua publicação em jornal leigo desta Capital, sem ônus para a USE. 
Delibera o CDE que o artigo seja publicado somente em jornais espiritas e que o Dep. 
Doutrina elabore um trabalho do que realmente seja o Espiritismo para publicação em 
jornais leigos. f) Pelo representante do 1º CRE é feita sugestão no sentido de que cadastrem 
os Centros e Instituições Espíritas nos órgãos municipais do I.B.G.E. para fins de 
catalogação de dados sobre o desenvolvimento da doutrina espírita como religião.; g) Pela 
Comissão Especial própria é esclarecido que foi remetida a síntese para a Diretoria da 
OSCAL, estando aguardando a fixação de data para encontro pessoal; h) Pela Comissão de 
Doutrina é apresentado o trabalho sobre a obra do sr. Osvaldo Polidoro, tendo o CDE 
resolvido o seu envio às UMEs, UDEs e CREs em forma de circular. O dr. Ary Lex sugere 
que se publique no “Unificação” uma nota, alertando os confrades para que tenham cautela 
na divulgação de obras controvertidas em jornais espíritas; I) Quanto à comemoração do 
Centenário do Auto de Fé em Barcelona resolve-se que não se faça uma demonstração 
hostil, mas, apenas solenidade em que se ressalte a efeméride. J) Pelo representante Da 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém é apresentada carta dirigida ao CME sobre o Sanatório 
Jesus de Nazareth, a qual, por solicitação do representante passou a ser extensiva ao CDE. 
K) O dr. Ary Lex informa que os representantes do I.E.E. e de AMEA tem-se reunido, 
visando a unificação de esforços no setor educacional; L) Pelo representante do 20 CRE 
dr. Agnelo Morato é dada explicação sobre carta do Dep. Romeu de Campos Vergal 
publicada em “A nova Era” de 15.5.1961, que tem sido alvo de críticas. Declara que a folha 
é livre, não se responsabilizando pelas ideias expostas pelos articulistas, devendo no 
próximo público o artigo esclarecedor “Nossa posição”, isentando de qualquer 



responsabilidade a redação de “Nova Era”. m) O dr. Flávio Pinheiro expõe naturalmente a 
situação do 7º CRE, pedindo à D.E que prestigie as suas iniciativas, visando seu 
fortalecimento. N) O sr. Vicente S. Neto sugere aos CRES incentivem a fundação de 
Livrarias Espíritas, a exemplo de Bauru, Santos e Taubaté; o) O 1º tesoureiro Carlos Dias 
expõe conversação que manteve com Francisco C. Xavier e Waldo Vieira, em Uberaba, 
tendo o primeiro alertado quanto à responsabilidade da USE no que toca à garantia de 
pureza doutrinária. Presta informações das finanças da USE que, em linhas gerais, é boa. 
p) Pelo representante 1º CRE é comunicada a 7ª Semana Espírita, de 2 a9 de julho próximo, 
em Jacupiranga e, no dia 9 de julho, reunião do Conselho Regional. Comunica que 
recebera telefone do conselheiro Angelo Pio da Silva, do 5º CRE, justificando a sua 
ausência e solicitando fosse retirado o seu nome da Comissão Especial para entendimentos 
com a OSCAL. Q) O sr. Roberto Previdello do 8º CRE comunica que o confrade Dr. Luiz 
Francisco Giglio fora investido como Juiz de Direito em Pirajuí e dos esforços do 8º CRE 
contra a aprovação do projeto de Diretrizes e Bases da Educação pelo Senado da República. 
R) O representante do 20º CRE comunica que a UME de Franca patrocinará a Semana 
Espírita, de 17 a 23 de maio; s) O Sr. Presidente dá conhecimento do telegrama do Ministro 
Francisco C. Castro Neves, respondendo ao oficio da USE, no qual manifestara-se contra 
o projeto de Diretrizes e Bases da Educação e pedirá a sua interferência junto ao Presidente 
da República. Secretaria Geral – Pelo Sr. Paulo T. Machado é feita a leitura do relatório da 
D.E no último trimestre. Outrossim, comunica a instalação do Movimento Universitário 
Espírita no dia 17 de junho, no salão nobre da Faculdade de Direito da Universidade de 
S. Paulo. Em face da sugestão do conselheiro José de Faria, do 11º CRE para que nas 
próximas reuniões do CDE seja reservada hora às instituições assistenciais espiritas da 
Capital o 1º Secretário da D.E propõe-se a levar em visita à Casa Transitória, da Feesp, os 
confrades que o desejassem. Participaram da visita os conselheiros José de Faria do 11º 
CRE e dª Clotilde Verga de Barros, 25º CRE e confrade Prof. Rodrigues Ferreira às 15hs 
com prece profunda pelo conselheiro Rodolfo Caligaris, do 27º CRE são encerrados os 
trabalhos dos quais eu, 1º secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é por todos 
aprovada, digo assinada. 
 
Assinaturas. 











Ata # 102 – 12 de novembro de 1961 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 102ª reunião do Conselho Deliberativo Estadual, realizada aos 12 de novembro de 
1.961, às nove horas, na sede social, à R. Santo Amaro, 362, nesta capital, com a presença 
dos membros da Diretoria Executiva, representantes das entidades integradas no C.D.E., 
representantes dos Conselhos Regionais e do Conselho Metropolitano que assinaram o 
competente Livro de Presença, parte integrante desta ata. A prece de abertura foi proferida 
pelo confrade Dr. Jayme Monteiro de Barros, representante do 9º C.R.E. Após alguns 
instantes de concentração, houve uma alentadora comunicação espiritual pelo médium 
Emílio M. Vieira. Pelo 1º Secretário foi apresentado o relatório de atividades da Diretoria 
Executiva e, em seguida, lida a ordem do dia da reunião. Para serem acrescentadas no 
relatório, os representantes fazem as comunicações seguintes: Semana Espírita de Jaú, Santo 
André, Jacupiranga e Caçapava, respectivamente de 3 a 7 de outubro, 22 a 29 de outubro, 
2 a 9 de julho e 8 a 15 de outubro. Pelo Sr. Altivo Ferreira, do 1º C.R.E. é informado o 
CDE, que a Câmara Municipal de Santos votou requerimento de júbilo pela realização da 
IX Semana Espírita de Santos. Expediente: é lida carta da UME de Jaboticabal, solicitando 
a intercessão da USE em favor do confrade Abel Pereira de Souza, de Taquaritinga, 
injustamente preso e processado por exercício ilegal da medicina, ou seja, curas através de 
passes. O processo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, após condenação em 
primeira e segunda instância. Sobre o assunto delibera o C.D.E. que se encaminhe cópia 
da carta ao Deputado Campos Vergal e ao Dr. Ernani Cabral, em Brasília, pedindo-lhes 
que intercedam em favor do irmão Abel Pereira de Souza. Igual providência será tomada 
junto ao Procurador da USE, Dr. Bertho Condé. Tendo em vista a circunstância do 
Governo Federal estar cogitando da reforma do Código Penal sugere o Dr. Eurípedes de 
Castro, da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a USE, pelo seu representante no 
CFN da FEB, proponha um amplo movimento de opinião pública, visando a revogação do 
artigo que põe em risco os médiuns no exercício da prática mediúnica. A seguir, é lido o 
expediente relativo à OSCAL, de Belo Horizonte, especialmente, quanto às reuniões 
programadas que, por força maior e doença deixaram de ser realizadas. Expõe o Presidente 
da D.E. que da parte da USE há o maior Empenho no encontro com a diretoria da OSCAL, 
estando agora aguardando a fixação de nova data. Delibera o C.D.E. a inclusão do Dr. Ary 
Lex na Comissão Especial, ficando, ainda, a Diretoria Executiva autorizada a incluir outros 
elementos que achar conveniente. Assuntos Departamentais:  I) Pelo Departamento de 
Educação é informado que a Comissão de Evangelização da Criança acha-se em fase de 
reestruturação, de modo a atender os fins a que se destina. II) Pelo Departamento de 
Doutrina, a pedido do CRE de Itapetininga, numa das últimas reuniões, foi elaborado, 
estando em fase de revisão, um trabalho sobre “Mediunidade”. III) Convenção ou 
Seminário Regional das Entidades Representativas do Espiritismo no Sul e Centro do 
Brasil. O Dr. Luiz Monteiro de Barros, representando a USE, numa das reuniões do C.F.N 
propôs a realização do certame em epígrafe, visando ativar o movimento de unificação no 
Centro e Sul do País, o qual foi aprovado. Submetido a consideração do C.D.E., este felicita 
a Diretoria Executiva pela iniciativa. Após a discussão de vários itens do temário e a 
apresentação de sugestões é ele aprovado, sujeito, naturalmente, a modificações, resultantes 
de sugestões que vierem a ser oferecidas pelos Estados abrangidos. Sugere-se a alteração do 
nome do certame que, ao invés de Convenção ou Seminário, melhor deveria denominar-
se Simpósio. O C.D.E. delegou poderes à Diretoria Executiva para encetar todos os 
entendimentos. IV) I Convenção dos Centros e demais Associações Espíritas do Estado de 
São Paulo: Depois de acalorada discussão sobre a realização deste certame, deliberou o 
C.D.E. favoravelmente, fixando as datas de 7, 8 e 9 de setembro de 1962, nesta capital, 
devendo ser antecedido de reuniões prévias regionais, a serem programadas pela Diretoria 
Executiva. V) O Departamento de Doutrina se propôs a publicar artigos doutrinários 



emanados daquele Departamento no jornal “Unificação”, a partir do número de dezembro. 
VI) O Dr. Wilson Ferreira Melo, do Departamento de Assistência Social, informou que, 
com mínimas exceções, não teve ressonância o seu apelo às diretorias das instituições 
assistenciais da capital e do interior, visando o entrosamento das mesmas no movimento 
de Unificação, que teria por escopo final a realização da Primeira Convenção dos Dirigentes 
de Obras Assistenciais, pelo que sugere que o programa seja desenvolvido, a partir do ano 
vindouro, preferentemente junto às instituições sediadas na Capital. VII) Pelo 
Departamento de Mocidades e solicitada a colaboração dos representantes dos CREs para 
a XV Confraternização de Mocidades Espíritas do Brasil Central e Estado de São Paulo, a 
realizar-se, no ano vindouro, na cidade de Araçatuba. VIII) Pelo 1º Tesoureiro é 
apresentado o Balancete, tendo sido solicitado recentemente aos órgãos e mantenedores da 
Use que saldem os seus débitos, afim de que possa a USE bem cumprir as suas tarefas, 
especialmente quanto à manutenção do jornal “Unificação”.  Comunica ainda o Sr. Carlos 
Dias, a fundação do “Monumento Bancário Espírita”, nesta capital, provisoriamente 
instalado no endereço da USE (R. Sto. Amaro, 362), conclamando pelo apoio dos 
confrades bancários espíritas do Estado. O movimento acha-se em fase de estruturação, 
com a elaboração dos estatutos sociais. Várias:  1. O representante da 17ª zona da capital, 
Sr. Benedito José Alves, propõe e o C.D.E. aprova, que se consulte os centros adesos, 
quanto a possibilidade de aumentarem as suas contribuições mensais de Cr$ 20,00 para 
Cr$ 50,00. 2. O Sr. Roberto Previdello, do 8º CRE (Bauru) comunica o casamento duas 
moças e dois moços criados na Casa da Criança, em Bauru, no dia 17 de dezembro, 
estendendo o convite aos representantes regionais presentes. O Sr. João Batista do Carmo 
Pacheco, do 2º CRE (Sorocaba) tece comentários em torno da Ume de Itapetininga, que 
passa presentemente por período difícil, solicitando a colaboração direta dos órgãos da Use, 
inclusive a D.E., visando a repercussão daquelas dificuldades, quer quanto a Ume, que 
quanto ao 21º CRE sediado em Itapetininga. O conselheiro Altivo Ferreira, do 1º CRE 
(Santos) faz exposição sobre o movimento unificacionista em Itanhaém. Pelo 1º secretário 
Apolo Oliva Filho é procedida a leitura da ata da última reunião do CDE, que é aprovada. 
A próxima reunião do CDE ficou marcada para o dia 11 de março de 1962. Com a palavra, 
o Sr. Paulo Toledo Machado, presidente da A.M.E.A., convida os srs. Conselheiros para 
um almoço de confraternização oferecido por aquela instituição, a realizar-se, dali a 
instantes, em Santo Amaro. A prece de enceramento dos trabalhos é feita pela Prof. Nelly 
de Barros representante do 17º CRE (Cachoeira Paulista. Aas 13horas o Sr. Presidente dá 
por encerrada a reunião, da qual eu, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, 
vai por todos assinada. 
 
Assinaturas. 












