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Ata # 103 – 11 de março de 1962 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
ATA DA 103ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DELIBERATIVO ESTADUAL 
DA USE, realizada aos 11 dias do mês de março de 1962, as nove horas, na sede social, à 
rua Santo Amaro, 362 nesta Capital, com a presença dos membros da Diretoria Executiva, 
representantes das entidades integradas no C.D.E., dos Conselhos Regionais e dos 
Conselhos Metropolitano, que assinaram o respectivo livro de presença. Inicialmente se fez 
prece de abertura através do Dr. Walter R. Acorsi, logo após recebeu mensagem mediúnica 
do Sr. Emílio M. Vieira, abordando relevantes aspectos do movimento de unificação. A 
seguir, pelo secretário geral, é lido o relatório geral das atividades da D.E. nos últimos 
quatro meses. No Expediente o conselheiro Dr. Ary Lex, congratula-se pelo convênio entre 
a A.M.E.A. e o I.E.E., pelo qual, aquela administrará o Externato “Hilário Ribeiro” desta 
Capital. O conselheiro Roberto Previdello, de Bauru, comunica a realização em sua região 
da “Quinzena Regional Espírita “. O conselheiro Dr. Altivo Ferreira, de Santos, comunica 
a realização de um imenso intensivo de Evangelização das Crianças em sua cidade, 
patrocinado por duas Mocidades Espírita locais. O conselheiro Dr. Wilson F. de Melo, 
comunica a realização de um curso intensivo de Evangelização da Criança, na cidade de 
Campinas, ao qual compareceram representantes da região. O conselheiro Roberto 
Previdello comunica achar-se acamado o conselheiro Manoel Ribeiro, representante do 
C.R.E de Marília. O conselheiro Dr. Agnelo Morato, de Franca, comunica a realização da 
Semana do Livro Espírita, a realizar-se em Franca, solicitando da USE, orador para o 
encerramento, sendo que dita Semana vai de 15 a 22 de abril de 1962. O presidente da 
D.E. mandará convidar, para esse fim, o Dr. Jaime Monteiro de Barros, de Ribeirão Preto. 
ORDEM DO DIA. Como primeiro item da Ordem do Dia o presidente comunica o 
encontro entre os representantes da USE e OSCAL, em Belo Horizonte, nos dias 3 e 4 de 
março de 1962. O resultado do encontro foi satisfatório, como se depreende da ata da 
respectiva reunião, a qual é lida para conhecimento e deliberação do C.D.E. Os demais 
representantes da USE naquela reunião de Belo Horizonte, confrades Altivo Ferreira, Luiz 
Monteiro de Barros e Emílio Manso Vieira, também usaram da palavra, a respeito dos 
entendimentos firmados. Por votação unanime o C.D.E. ratifica os entendimentos entre 
os delegados da USE e os Diretores da OSCAL, devendo os mesmos serem submetidos à 
consideração do C.F.N. da FEB. Ainda, que se oficie à Diretoria da OSCAL, dando-lhe 
conhecimento do deliberado pelo C.D.E. da USE. O Jornal “Unificação” dará uma notícia 
sobre esses entendimentos, publicando as duas mensagens mediúnicas recebidas na 
ocasião. Após o pronunciamento do C.F.N., também a Ata da reunião de Belo Horizonte, 
será publicada no jornal da USE. Segundo informações do conselheiro Dr. Walter R. 
Acorsi, o Grupo da Fraternidade Irmã Rosália, de Piracicaba, extinguiu-se em 9 de janeiro 
de 1962, integrando-se os seus componentes nos trabalhos da União Espírita Piracicabana. 
Como item seguinte da Ordem do Dia, aborda-se a 1ª Convenção dos Centros e demais 
Sociedades Espíritas, a realizar-se, em São Paulo, em setembro de 1962. O conselheiro 
Paulo de Castro, da 19ª Região, sediada em Fernandópolis, usou da palavra, fazendo a 
leitura de um trabalho, em que conclui pela apresentação de várias sugestões, visando 
fortalecer o movimento de unificação, nas suas relações com as sociedades espíritas. O 
trabalho será anexado como contribuição à 1ª Convenção dos Centros, devendo, também, 
ser apreciado pela Diretoria Executiva. O conselheiro Attílio Campanini, da UDE da 6ª 
Zona, comunica a realização pela UDE, de trabalho preparatório com os diretores dos 
Centros da 6ª Zona da Capital; estão entregando um questionário para ser respondido 
pelos Centros Espíritas. Este questionário, por proposta do Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
será estudado pela D.E., que o adaptará para ser enviado a todos os órgãos da USE. Em 
seguida, delibera o C.D.E., no sentido de que o D.E. oficie aos C.R.E.S reclamando a falta 
dos respectivos representantes às reuniões deste Conselho (somente aos C.R.E.S. que não 



têm se feito representar às últimas reuniões). Delibera, no sentido de que a D.E. credencie 
o Dr. Agnelo Morato a representar a USE na XVª Concentração de Mocidades Espíritas 
do Brasil Central e Estado de São Paulo, de 19 a 22 de abril de 1962. Com a palavra, o 
conselheiro Dr. Agnelo Morato fala sobre as questões que estão sendo realizadas por um 
grupo de pessoas liderado pelo Dr. Clovis Ramos quanto à possibilidade da efetivação de 
um 2º Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, a exemplo do 1º C.M.E.B. realizado em 
1948 no Rio de Janeiro. Apolo Oliva Filho, do Depto de Mocidade da USE, informa que, 
realmente, a diretoria da USE receberá circular a respeito do assunto, tendo, pelo seu Depto 
de Mocidade expedido ponto de vista contrário, cujas razões, por escrito, foram levadas 
pelo Dr. Luiz Monteiro de Barros à apreciação do C.F.N. da FEB. Diz, ainda, que a 
proposta  visando a realização de um  conclave de moços espíritas, de âmbito nacional, tem 
sido apresentada e discutida nas reuniões plenárias das últimas concentrações de 
Mocidades Espíritas do Brasil-Central e do Estado de São Paulo, sem contudo, ser 
aprovada; menciona, finalmente, a existência de um dispositivo do CFN segundo o qual 
cabe aos órgãos estaduais do movimento unificador a convocação  de qualquer Congresso 
Inter-Estadual, comparecendo os demais Estados como observadores. Salienta-se a 
necessidade de ser alterado esse dispositivo do C.F.N., devendo ser aproveitado o ensejo 
do próximo Simpósio Centro-Sulino para se propor sugestão nesse sentido. ÍTEM “C” DA 
ORDEM DO DIA - Assembleia Geral da USE. O Sr. Paulo Toledo Machado, secretário 
geral da USE, tece considerações sobre as Assembleias dos vários órgãos da USE, de caráter 
municipal, distrital, regional e metropolitana, as quais deverão realizar-se antes da 
Assembleia Geral das Sociedades Unificadas. A propósito das datas delibera o C.D.N. - I) 
Na primeira quinzena de maio deverão ser realizadas as Assembleias dos órgãos municipais 
e distritais. II) Na primeira quinzena de junho, deverão serão realizadas as Assembleias dos 
órgãos Regionais e Metropolitana. III) Nos dias 29 e 30 de junho, deverá realizar-se, nesta 
Capital, a Assembleia Geral da USE, obedecendo-se o seguinte programa: Dia 29 (sexta-
feira) – às 9 horas entrega de credenciais, na sede da USE, à Rua Santo Amaro, 362; às 14 
hs na Feesp - a) Instalação  da Assembleia Geral Ordinária pelo presidente da USE; b) 
eleição da mesa diretora dos trabalhos; c) Aprovação do Regimento Interno; às 16 hs no 
mesmo local: a) Apresentação do relatório da D.E. e prestação de contas da administração 
anterior ; c) Posse dos membros do C.D.E. dia 30 (sábado) na Feesp, às 9 hs reunião do 
C.D.E. para eleição e posse da nova D.E.; às 10:30 hs conhecimento, por parte da 
Assembleia Geral Ordinária da eleição da nova Diretoria Executiva da USE; às 14 hs Várias 
e Palavra Livre; às 16 hs – Leitura, aprovação e assinatura das Atas das deliberações finais. 
VÁRIAS: O pres. Carlos Jordão da Silva fala das medidas já tomadas visando a realização 
do Simpósio Centro-Sulino, no mês de abril vindouro, em Curitiba. Do programa constam 
os seguintes itens: doutrina, Unificação, Mocidade, Educação e Assistência Social. Foram 
designadas algumas pessoas pela USE e solicitada colaboração das entidades 
patrocinadoras, para integrarem as diversas comissões encarregadas de relatar os vários 
assuntos. A Feesp já oficiou à USE indicando os seus representantes. O conselheiro Dr. 
Altivo Ferreira comunica que, de 31 de março a 18 de abril, realizar-se-á em Santos o 
“Encontro Fraterno” visando a aproximação entre diversos Centros Espíritas. Comunica, 
ainda, que será apresentado na Câmara Municipal de Santos, pela Vereadora Graciana 
Miguel Fernandes, um projeto visando a oficialização da Semana Espírita de Santos, e 
consulta a opinião da CDE, que se manifesta “ser aconselhável a medida”. Escrever-se-á à 
UME de Santos comunicando essa deliberação, esclarecendo-se que a matéria foi tratada 
por solicitação do representante do CRE sediado em Santos. O conselheiro Clovis Seles, 
de Taubaté, comunica que dia 25 de março a um de abril, será realizada a Semana Espírita 
de São José dos Campos e a XI Concentração das Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba. 
O sr. Carlos Dias, 1º Tesoureiro da D.E. solicita a vista do último Balancete, o montante 
dos débitos dos órgãos da USE, pedindo a colaboração no sentido de que quitem o quanto 
antes, os seus débitos. Pelo sr. Apolo Oliva Filho é lida a ata da reunião anterior, que 



estando conforme, é aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Com a prece de 
encerramento feita pelo Sr. Paulo de Castro, de Fernandópolis, o sr. Presidente encerra a 
reunião às 15:30 horas, da qual eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada 
vai por todos assinada. 
 
Assinaturas. 













Ata # 104 – 09 de setembro de 1962 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 104ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual, da USE, realizada no dia 9 de 
setembro de 1962, com inicio às 9 horas, em São Paulo, na sede da Liga Espírita do Estado 
de São Paulo,  sita à Rua Brigadeiro Tobias, nº 238, com a presença dos membros da 
Diretoria Executiva, dos representantes das entidades integradas no C.D.E., dos Conselhos 
Regionais e Metropolitano, eleitos e empossados por ocasião da VIII Assembleia Geral das 
Sociedades Espíritas Unificadas, realizada, nesta capital, nos dias 29 e 30 de junho de 1962, 
cujas atas datilografadas, devidamente assinada pela Mesa Diretora, arquivadas na 
Secretária-geral da USE fazem parte integrante deste “Livro de Atas”. Presidiu a reunião, 
devido a ausência do presidente Carlos Jordão da Silva, por motivos de saúde, o Vice-
Presidente, Dr. Luiz Monteiro de Barros, que ao abrir a reunião, se congratula com os 
representantes dos diversos órgãos da USE presentes. A prece de abertura é feita pelo 
Conselheiro Dr. Eurípedes de Castro, representante da LEESP. Durante o Expediente, 
apresentado pela Secretaria – Geral, foram lidos os seguintes documentos: a) Relatório das 
atividades da D.E, no último trimestre; b) Circulares nº 16/1 e 16/2 da D.E; através da 
circular nº16/1 dá conhecimento da Diretoria Executiva eleita e empossada no dia 30 de 
junho, pelo C.D.E., ao ensejo da VIII Assembleia Geral, que passou a ser à seguinte: 
Presidente- Carlos Jordão da Silva; Vice-Presidente dr. Luiz Monteiro de Barros; Secretario 
– Geral – Paulo Toledo Machado; 1º Secretário Prof. Apolo Oliva Filho; 2º Secretário – 
Paulo Alves de Godoy; 3º Hermógenes Zanon; 1º Secretário – Carlos Dias, digo 1º 
Tesoureiro; 2º Tesoureiro Carlos D´Amico e Procurador – Dr. Bertho Condé; pela circular 
nº16/2, além de cientificar varias deliberações da D.E, comunica a nova composição dos 
diretores responsáveis pelos novos Departamentos, que são: Doutrina – dr. Luiz Monteiro 
de Barros; Organização – Paulo Toledo Machado; Social e Artístico – Hermógenes Zanon; 
Assistência Social – dr. Wilson Ferreira de Melo; Finanças – Carlos Dias; Educação – Prof. 
Emilio Manso Vieira; Publicidade – Paulo Alves de Godoy; Mocidade – Prof. Apolo Oliva 
Filho. C) Carta da UME de Santos, congratulatória pelo êxito da VIII Assembleia – geral; 
d) Carta da F.E.B. congratulatória pelo êxito da VIII Assembleia Geral; e) Carta da União 
Espírita Paraense, no mesmo sentido; f) Carta da UDE, da 17ª zona, propondo um mínimo 
de cr$50,00 (cincoenta cruzeiros) para as contribuições das entidades unificadas nas UMES 
e UDES, consoante artigo 50 do Estatutos ( aprovado); g) Carta da UME de Campinas, 
concordando que a próxima reunião do C.D.E. seja realizada em Campinas, às 9hs. Da 
manhã, no dia 9/12/1962; h) Carta do CRE de Campinas, dando conta dos resultados da 
3ª Semana Espírita e 14ª Concentração Confraternativa; i) Súmula das deliberações da 
última reunião do C.F.N. da F.E.B. a propósito do Simpósio Espírita Centro-Sulino, a 
saber: “..1º) Aprovar todas as conclusões que refletirem o pensamento e a orientação de 
“Preceitos Gerais”; 2º) Deixar para posterior apreciação a matéria referente ao item 
“Doutrina”, no aspecto relativo a “fenômenos mediúnicos”; 3º) Considerar 
desaconselhável a aprovação das Conclusões referentes: a) Ao ensino religioso nas escolas 
públicas; b) À apreciação ou indicação de livros doutrinários de autores vivos; c) 
Substituição dos termos “filiação” e “adesão” por outros quaisquer; d) À sugestão referente 
a reuniões trimestrais dos presidentes das Sociedades Federativas de âmbito estadual; e) À 
obrigação do comparecimento a Congressos Espíritas Internacionais; F) A qualquer 
deliberação, apreciação ou referência à matéria de natureza política; g) A qualquer 
modificações nas denominações “Mocidade” ou “Juventude”, recomendando, 
empenhadamente às organizações ainda existentes com caráter autônomo, que atendam às 
exigências do “Pacto Áureo”, enquadrando-se definitivamente no sistema federativo por ele 
instituído; ..”;Letra “j” – Carta – convite para a I Concentração das Mocidades Espíritas da 
Capital e Arredores, que está sendo realizada , nesta capital, de 7 a 9 de setembro, sob os 
auspícios do Dep. Mocidade da USE e colaboração da UMESP; K) Carta do CRE da 1ª 



Região, comunicando a realização de Semanas Espíritas em Santo André e Santos, durante 
o mês de outubro vindouro. Na parte da Ordem do Dia, discutiu-se, inicialmente, a 
sugestão da D.E, realizar a próxima reunião do C.D.E., em 9.12.1962, em Campinas, o que 
foi aprovado. O conselheiro, dr. Altivo Ferreira, do CRE – sediado em Santos, sugeriu, 
ainda, a deslocação das reuniões do C.D.E., semestralmente, pelo interior, de forma que 
ditas reuniões sejam alternadas, de Três em Três meses, uma ora capital e outra no interior 
(aprovado). A seguir, o Sr. Secretário – Geral, Paulo T. Machado, fez a leitura de anteprojeto 
de “Plano Bienal” para os órgãos da USE. Usando da palavra o Vice-Presidente, dr. Luiz 
Monteiro de Barros, diz que se trata de um plano geral de trabalho, para ser executado no 
Estado por todos os órgãos da USE e, não somente, pela D.E. Com a palavra, o conselheiro 
Altivo Ferreira, CRE da 1ª Região, propõe que se aprove o “Plano Bienal” em caráter 
provisório na presente reunião, e em caráter definitivo, na reunião do C.D.E., a realizar-se 
em Campinas, em dezembro, remetendo-se, com antecedência, cópia do “plano bienal” aos 
órgãos da USE ( aprovado). Deliberou, também, o C.D.E. que, “as propostas e sugestões 
para alterações do plano bienal devem ser remetidas à D.E. até o dia 25 de novembro de 
1962”. A seguir, usa da palavra o jovem Y. Shimezu, que à frente de uma representação da 
I Concentração de Mocidades Espíritas da Capital e Arredores, realizada de 7 a 9 de 
setembro, sob os auspícios do Depº de Mocidades da Use, vem fazer uma visita de cortesia 
ao C.D.E. e convidar para a solenidade de encerramento, às 16hs, na sede da União 
Federativa Espírita Paulista; comunicou, ainda, que durante a “mesa-redonda” realizada no 
dia anterior, fora marcada uma reunião dos representantes de todas as Mocidades Espíritas, 
no dia 18 de outubro vindouro, na sede da USE, visando a constituição do novo 
Departamento de Mocidades da USE; respondendo-lhe, o Vice-Presidente congratula-se 
com os moços espíritas por tão meritória iniciativa, reportando-se ao espírito de harmonia 
atualmente existente entre as Mocidades Espíritas e a USE. O item seguinte da ordem do 
dia dizia a respeito à I Convenção dos Centros e demais Associações Espíritas do Estado. 
Fez o Secretário – Geral a leitura do projeto dos assuntos que nela serão tratados. Dita 
convenção será procedida de concentrações regionais. Os sr. Conselheiros dão sugestões a 
propósito dessas Concentrações regionais, inclusive, no tocante à elaboração de calendário. 
Essas concentrações regionais preparatórias serão realizadas a partir de janeiro de 1962, nas 
sedes das regiões seguintes, escolhidas, por sorteio, quanto à ordem cronológica: 1ª) 
Barretos; 2ª) Marilia; 3ª) Bauru; 4ª) Ribeirão Preto; 5ª) Presidente Prudente; 6ª) 
Guaratinguetá; 7ª) Rio Preto; 8ª) Santos; 9ª) Campinas; 10ª) Sorocaba; 11ª) Avaré. Eram 
doze horas quando os trabalhos foram suspensos, sendo servido um lanche aos conselheiros 
presentes, os trabalhos foram reiniciados às treze horas, sendo dada a palavra ao 1º 
Tesoureiro, sr. Carlos Dias, o qual apresenta o balancete levantado em 31 de agosto de 
1962, salientando a necessidade dos órgãos da USE providenciaram a quitação de seus 
débitos, provenientes de jornais e selos, cujo total é de Cr$ 272.660,00. Salienta a quase 
inexistência de receita, pois o produto de selos é mínimo e dos mantenedores, também, 
insuficientes para atender os encargos atuais. Propõe a colaboração de todos em prol da 
campanha pro “Fundo de Manutenção”, na forma de contribuições individuais de 
cr$1.000,00, proposta que foi aprovada. O sr 1º Tesoureiro informou, também, que irá 
mandar a relação de débitos dos mantenedores dos órgãos da USE, para que colaborem 
com a D.E. na cobrança. Outrossim, sugeriu-se a realização de festivais com o objetivo de 
angariar fundos. A seguir, o sr. Vice-Presidente fez a leitura do artigo “Novos Rumos”, de 
autoria do confrade Cte. Edgard Armond, publicado no jornal “O Semeador”. Tratando-
se de tomada de posição em caráter individual o C.D.E. não leva em conta a ideia 
expendida. Todavia se o autor o desejar poderá comparecer a uma das reuniões do C.D.E., 
onde seriam esclarecidas quaisquer dúvidas ou equívocos. Usam da palavra, a seguir, o 
representante da 17ª zona, para lembrar a conveniência dos órgãos da USE estarem alertas 
no caso de adesão de Centros Espíritas ao Movimento de Unificação, eis que para tanto é 
indispensável a condição de a instituição ser Kardecista, sugerindo que a adesão seja 



inicialmente aceita a título precário; o secretário – geral informa-lhe que existe disposição 
estatutária disciplinadora deste assunto. A seguir, pede a palavra o representante da região 
sediada em Marília, comunicando que dita cidade vai se candidatar como sede da XVII 
Concentração de Mocidades Espíritas do Brasil – Central e Estado de São Paulo, apelando 
para que a prestigiem nesse proposito. Faz, também, um apelo aos conselheiros, 
notadamente os representantes de CRES para que permaneçam até o fim da reunião do 
CDE; a fim de que os assuntos sejam discutidos com mais objetividade apela, o referido 
representante, que o presidente da reunião do C.D.E. aplique o dispositivo do Regimento 
Interno, que determina o uso da palavra, de forma suscinta. Com a prece de encerramento 
proferida pelo Prof. Nely de Barros, de Cachoeira Paulista, o sr. Presidente encerra a 
reunião às 15,45 hs, da qual eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai 
por todos os conselheiros assinada.  
 
Assinaturas. 















Ata # 105 – 09 de dezembro de 1962 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 105ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE, realizada no dia 9(nove) 
de dezembro de 1962, na cidade de Campinas, na sede do Centro Espírita Allan Kardec, à 
Rua Irmã Serafina, 676, com a presença dos membros da Diretoria Executiva, dos 
representantes das entidades integradas no CDE, dos Conselhos Regionais e Conselho 
Metropolitano que assinaram o respectivo Livro de Presença. Representando o CRE da 3ª 
Região o Sr. Wilson Liner tomou assento junto à Mesa. Abrindo a Reunião o sr. Carlos 
Jordão da Silva congratulou-se com todos os presentes pelo esforço dos srs. Conselheiros, 
numa demonstração de dedicação, carinho e interesse pelo movimento de unificação, 
solicitando ao dr. Paulo de Castro, de Fernandópolis, para proferir a prece de abertura. Ao 
ensejo dessa vibração, pela mediunidade do sr. Emilio Manso Vieira, um Irmão 
encaminhou bela mensagem, exortativa ao trabalho Unificador. Pelo 1º secretário Apolo 
Oliva Filho foi lida e aprovada a ata anterior. A seguir, o sr. Paulo Toledo Machado, 
secretario – geral, fez a leitura do Relatório -Geral das atividades da Diretoria Executiva 
(aprovado). Com a palavra o dr. Luiz Monteiro de Barros, Vice-Presidente da D.E, fez uma 
exposição a respeito da matéria tratada na última reunião do C.F.N. da FEB, especialmente 
sobre as conclusões do Simpósio Regional Espírita Centro-Sulino. EXPEDIENTE: a) 
Convite da AMEA ao CDE para solenidade de instalação do Ginásio do Instituo 
Educacional Espírita Metropolitano e encerramento do ano letivo do Externato Hilario 
Ribeiro. b) Oficio da 62/11 do CRE da 2ª Região (Sorocaba), pedindo representante da 
USE para as solenidades da I Concentração de Mocidades Centro-Sul, a realizar-se em fins 
de fevereiro de 1963. c) Carta da UME de Guaratinguetá juntando sugestões contendo 
normas para a realização de Culto do Evangelho no Lar. d) Carta do CME. convidando 
para a II Semana Espírita Interdistrital e Semana Confraternativa da 3ª, 9ª e 15ª zonas da 
capital (preparatória da 3ª Semana Espíritas do Estado de São Paulo). E) Carta da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, comunicando a realização do IIIº Curso Intensivo de 
Preparação de Evangelizadores, sob os auspícios da USE, de 2 a 9 de fevereiro de 1963. O 
sr. Eduardo Neves Castros, de Amparo pede, neste ensejo, informes sobre a Comissão de 
Evangelização da Criança e respectivo fundo financeiro. O sr. Presidente lhe informa que 
o Fundo está depositado em Banco, em conta vinculada, que a Comissão se exonerará, a 
qual deverá ser reestruturada de futuro. F) Oficio cientificando a constituição do Dep. 
Mocidade da USE, em 13.10.1962. ORDEM DO DIA – Foi aprovado o plano bienal de 
trabalho da USE, com as alterações sugeridas, pelo Depº Mocidade da USE, através sua 
Comissão Diretora. Aprovou-se a inclusão de novo capitulo relativo ao Movimento Espírita 
Nacional. Foram, também, aprovadas as seguintes propostas escritas: a) da UDE da 17º 
Zona, no sentido de incluir no item 2 “...Conceituação do Termo Espírita, que foi 
publicado em separata do Jornal Unificação em janeiro de 1954...”; b) Proposta do CME 
pró aumento no valor do selo da USE para cr$10,00, alterando a sua cor; c) Proposta do 
CRE da 17ª Região sugerindo a atualização do trabalho “Advertência Necessária”; ajuda do 
CRE 17ª Região propondo a realização de estudos para instalação de uma tipografia 
moderna, na forma de sociedade comercial, com quotas de capital a serem adquiridas por 
espiritas, por meio das UMES e UDES; d) Proposta do dr. Luiz Francisco Giglio, do CRE 
da 8ª Região seguinte: “.. Patrocinar, anualmente, em concurso com os Departamentos 
Municipais ou Distritais, regionais e metropolitano concentrações de Mocidades da 
Sociedades Unificadoras da região, e quinquenalmente, uma concentração ampla de 
caráter geral, em rodizio. e) Proposta do sr. Cezar Bianchi, pelo Sanatório Américo Bairral 
de Itapira objetivando “...o estudo de medidas tendentes à Unificação e intercâmbio dos 
hospitais psiquiátricos espiritas e demais instituições de assistência social. Com a aprovação 
dessas propostas o sr. Presidente suspendeu a reunião por uma hora, afim de ser serviço o 
lanche gentilmente oferecido pelos confrades de Campinas. Os trabalhos foram reiniciados 



às 14 horas tendo sido apreciados e aprovados mais as seguintes proposições: f) Proposta 
do Dr. Walter R. Acorsi, do 24ª CRE ( Piracicaba) para se acrescentar, no capitulo do 
Departamento de Finanças, como letra “g” o seguinte: “Estudar a possibilidade de a USE 
organizar uma Caixa de Seguros, nos moldes da que foi criada, e que vem produzindo 
excelentes resultados, pela instituição espirita “Amigo Germano”, de Porto Alegre, a fim 
de solucionar, em definitivo a decantada questão econômico – financeira que a afeta o 
movimento assistencial espirita do Estado”. G) Nova proposta do dr. Walter R. Acorsi, do 
24ª CRE. Objetivando “organizar uma relação geral de oradores, com a colaboração das 
regiões, na qual constem os temas por eles proferidos, e que servirão para difusão da 
doutrina e para as Semanas e Concentrações Espíritas”, proposta esta que se constituirá na 
letra “g” do Departamento de Publicidade; h) A inclusão de um capítulo sobre o 
Movimento Espírita Nacional, já referido terá a seguinte redação: I) Incentivar o 
movimento espírita nacional de todas as formas e meios ao seu alcance; II) Estudar as 
propostas apresentadas pelos outros Estados no CFN; III) Elaborar ante projeto de um 
trabalho referente ao item “c” das propostas da Comissão de Doutrina no I Simpósio 
Centro-Sulino, no plano bienal da USE para a sua aplicação no Estado. I) Proposta do dr. 
Ary Lex, representante do I.E.E. visando a supressão dos itens nº 8,11,12 e 14 do 
Departamento de Doutrina; j) Proposta do dr. Paulo de Castro Teixeira, do CRE da 19ª 
Região (Fernandópolis) assim redigida: 1- Considerando que nas regiões menos cultas é 
dificílimo e quase impossível o aprendizado de hinos espiritas; 2- Considerando que de 
modo geral os Centros Espíritas não possuem orfeão para abrilhantar as reuniões sociais e 
festivas; 3- Considerando que a maioria esmagadora das Mocidades Espíritas cantam 
malicimamente os hinos, introduzindo nos mesmos modificações absurdas (exceção feita à 
Canção da Alegria Cristã;  4) Considerando que os fundos musicais, as inspiradas poesias 
espiritas e os prefixos musicais que identificam nossos programas radiofônicos são 
invariavelmente trechos clássicos, musicas finas e delicadas, mas sem qualquer nexo com a 
doutrina espírita, sem ressonância com a sensibilidade artística de grande numero de 
confrades. Considerando que os espíritas em geral possuem radio vitrolas ou equivalente e 
uma discoteca onde só faltam os discos espíritas, porque inexistentes, considerando tudo 
isto vimos solicitar a este C.D.E se digne analisar esta proposição e conceder a Diretoria 
Executiva da USE autorização para providenciar, encaminhar ou fazer gravar os hinos 
espíritas. Neste mesmo sentido o signatário apresentou sugestões escritas visando o 
encaminhamento e execução da referida proposta. O dr. Luiz Francisco Giglio CRE 8ª 
região apresentou, para apreciação da DE e CDE um projeto de Regulamento Unificado 
das Concentrações de Mocidades Espíritas no Estado. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a reunião, da qual eu, 1º secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada 
e assinada.  
 
Assinaturas. 












