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Ata # 106 – 10 de março de 1963 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
ATA DA 106ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DA USE, 
realizada no dia 10 de maço de 1963, na sede à rua Santo Amaro,362, nesta capital com a 
presença dos srs. conselheiros que assinaram o respectivo livro. Na ausência do Sr. Carlos 
Jordão da Silva por doença, presidiu a reunião o vide Dr. Luiz Monteiro de Barros. Fez a 
prece inicial o Dr. Jaime Monteiro de Barros, quando houve comunicação espiritual pelo 
médium Mauro Vieira. Durante o expediente, após a leitura do relatório geral das 
atividades da D.E., foram levadas ao conhecimento do C.D.E. as seguintes cartas: 1) Da 
OSCAL de Belo Horizonte a propósito das medidas tomadas para sua integração no 
movimento de unificação; 2) Carta em que o Sr. Paulo Toledo Machado solicita o seu 
afastamento da Secretaria Geral; 3) Súmula da ata da última reunião do C.F.N.; 4) Carta 
da Federação Espírita do Paraná sobre a impossibilidade de serem impressos na gráfica “O 
Mundo Espírita” as conclusões do I Simpósio Centro Sulino; 5) Carta dando conta do que 
foi a I Concentração de Mocidades Espíritas do Nordeste do Estado; Expediente sobre os 
resultados da 8ª Concentração de Mocidades do Noroeste, com esclarecimentos verbais do 
Dr. Luiz Francisco Giglio, da 8ª Região. A esta altura o presidente deu conhecimento do 
estudo feito ao projeto de regulamento unificado das Concentrações de Mocidades 
Espíritas do Estado de São Paulo, pelo Departamento de Mocidades e D.E., submetido ao 
referendo do C.D.E. foi aprovado, devendo ser publicado no jornal “Unificação”. Na 
Ordem do Dia foi discutido o pedido de afastamento do Sr. Paulo Toledo Machado da 
secretaria geral, o qual é ratificado verbalmente, em caráter irrevogável por aquele confrade, 
sobre o mesmo assunto falaram os confrades Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo 
Machado, Eduardo W. da Costa, Luiz Francisco Giglio, Jaime Monteiro de Barros, Antenor 
Oliveira Lima, João Simões, José Faria, Alcebíades Bertan, Ary Lex e Alonso. O presidente 
da reunião fez a proposta por unanimidade. O C.D.E. manifestou seu reconhecimento ao 
confrade Paulo Toledo Machado pelos bons serviços que prestou como Secretário Geral, 
pela palavra de diversos conselheiros, apelando a ele no sentido de não deixar de emprestar 
o seu entusiasmo em prol da causa da Unificação. A seguir o 1º tesoureiro Carlos Dias 
demonstrou as dificuldades financeiras da USE, especialmente quanto ao jornal 
“Unificação”, transmitindo as seguintes propostas, em nome da D.E. as quais depois de 
discutidas foram aprovadas: a) Pugnar pela ampliação do Quadro de Mantenedores, com a 
quota mensal de, no mínimo, Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), apelar para que essas 
quotas sejam pagas trimestral e adiantamento. B) Manter deliberação anterior do C.D.E. 
acerca da emissão de “Bônus pro USE”, de Cr$ 1.000,00( hum mil cruzeiros) cada, 
individuais, com o empenho de colocação pelos órgãos da USE; c) Manter o sistema de 
quotas de jornais e selos da Use na forma já estabelecida, apelando para que o pagamento 
seja feito pontualmente; d)  Manter e incentivar o quadro de assinantes diretos do Jornal; 
e) Atualizar os preços da distribuição do jornal “Unificação”, da seguinte forma: Número 
avulso,-Capital e Interior Cr$ 20,00; assinatura anual no país Cr$ 300,00; assinaturas anual 
no exterior Cr$ 450,00, suprimindo-se as demais modalidades de assinaturas- Simpatia, 
Amizade, e Benemerência e Apoio. Foram, igualmente, aprovadas os nomes para a 
realização das Concentrações Regionais preparatórias da I Convenção dos Centros e 
demais Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, nas quais os seguintes pontos 
merecem destaque: a) As Concentrações Regionais serão realizadas em datas a serem 
marcadas pelos CRES, até o fim do corrente ano; b) a I Convenção dos Centros, etc. será 
realizada, nesta capital, no ano de 1964, em data a ser oportunamente estabelecida pelo 
C.D.E; c) As Concentrações Regionais serão presididas pelo presidente do CRE ou pessoa 
pelo mesmo indicada; d)A presença dos membros da D.E. a essas Concentrações Regionais 
será facultativa. Na parte da palavra livre, fizeram uso da palavra vários conselheiros, 
congratulando-se com os esforços de todos em prol do intenso trabalho de Unificação, sem 



personalismos de qualquer espécie, e dentre esses os Srs Roberto Previdello, Paulo de 
Castro Teixeira, Antonio Sabino dos Santos, Geraldo Bueno de Campos, tendo o último 
falado sobre a 3ª Concentração Regional, em Rancharia. Para a próxima reunião do CDE, 
com o oferecimento gentil dos respectivos representantes do 2º CRE, foi escolhida a cidade 
de Sorocaba, reunião a realizar-se em 9 de junho de 1963, em local a ser oportunamente 
anunciado. Fizeram, ao final, uso da palavra os conselheiros: Roberto Previdello para que 
seja enviada carta aos representantes de CREs faltosos à reunião do C.D.E. para que 
compareçam com assiduidade. Conselheiro José Faria, do CRE da 11ª Região, falou sobre 
o programa para as aulas de moral cristã, adotada pela UME de São José do Rio Preto, 
fornecendo aos conselheiros presentes exemplar do referido programa. Procedida a leitura 
da ata da reunião anterior foi a mesma unanimemente aprovada. Fez a prece de 
encerramento o Sr. Muniz Stephan, da 10ª Zona desta Capital. Nada mais havendo para 
tratar foi encerrada a reunião às 14 horas, da qual eu, secretário, lavrei a presente ata, que 
lida e aprovada é assinada pelos srs. conselheiros presentes. 
 
S.Paulo, digo Sorocaba, 9 de junho de 1963. 
 
Assinaturas. 













Ata # 107 – 09 de junho de 1963 

Conselho Deliberativo Estadual 

 

Ata da 107ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE realizada no dia nove de 
junho de mil novecentos e sessenta e três, na sede da Sociedade Beneficente Espírita “Allan 
Kardec”, sita à Rua da Penha, nº 461, na cidade de Sorocaba, neste Estado, com a presença 
dos conselheiros e representantes da FEESP – LEESP – IEE – UFEP – Sinagoga – Club 
Jornalistas, 1º CRE – 2º CRE – 3º CRE – 4º CRE – 6º CRE – 7º CRE – 8º CRE – 11 CRE 
– 13º CRE – 16º CRE – 17º CRE – 19º CRE – 20º CRE – 21º CRE – 24º CRE e UDEs 
da 2ª zona, 3ª, 4ª, 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª zona além de representantes 
das UMES de Caçapava, São José dos Campos, Piedade, São Caetano do Sul, Sorocaba, 
Suzano e Botucatu, que assinaram o respectivo Livro de Presença. A reunião teve início às 
9,20 hs, com breve saudação do Presidente da USE, Carlos Jordão da Silva, que solicitou 
ao Sr. Hélio Tavares Costa, do 13º CRE, para proferir a prece de abertura. Em seguida, 
pelo Secretário-Geral, foram lidas a ata da última reunião do CDE e relatório geral da D.E., 
ambos aprovados. No item II da Ordem do Dia os Srs. Carlos Jordão da Silva e Luiz 
Monteiro de Barros se revezaram nas explicações relativas às atividades da USE no CFN da 
FEB. No Expediente foram lidas as seguintes cartas: a) do CRE da 4ª Região, informando 
da licença do Sr. Clóvis M. Salles e consequente indicação do Sr. Arnaldo Regis para 
substituí-lo; b) Telegrama da UME de São João da Boa Vista indagando das providências 
da USE quanto à portaria do Secretário da Educação sobre ensino religioso nas escolas. No 
tocante ao item III da Ordem do Dia o dr. Luiz Monteiro de Barros apresentou as sugestões 
da D.E. para a dinamização dos órgãos da USE. O dr. Ary Lex, a propósito do referido 
Plano, propôs, ainda, a elaboração de uma Ordem do Dia-Padrão, para as reuniões das 
UMEs e CREs, subdividindo-se em: a) Parte doutrinária e b) parte administrativa, que 
submetida à aprovação do Plenário mereceu comentários de parte dos Srs. Roberto 
Previdello, Walter Acorsi, Arnaldo Regis, tendo este último proposto que a D.E., antes 
peça subsídios aos órgãos da USE. O Sr. Presidente pôs em votação por etapas: 1º) Proposta 
do dr. Luiz Monteiro de Barros em nome da D.E. para dinamização dos órgãos da USE, 
complementada com a proposta do dr. Ary Lex para a elaboração de uma Ordem do Dia-
padrão, composta de duas partes, ambas aprovadas. Quanto à proposta do Sr. Arnaldo 
Regis, também aprovada, ficou esclarecido que concluso o Plano da D.E., será 
encaminhado aos órgãos da USE, quando serão solicitados novos subsídios e sugestões aos 
referidos órgãos. No item IV da Ordem do Dia, inicialmente o dr. Walter Acorsi solicitou 
nova leitura sobre o temário das Concentrações Regionais e I Convenção dos Centros e 
demais Sociedades Espíritas. Após a leitura usaram da palavra os Srs. Paulo de Castro 
Teixeira, Roberto Previdello, Carlos Jordão da Silva, Floriano M. Alves e Ironildo Boselli. 
O Presidente da USE, em face das considerações expendidas pelos Srs. Conselheiros, 
solicitou autorização para o D.E. reestruturar dito temário, de forma a incluir as 
deliberações do Simpósio Espírita Centro-Sulino, o que foi aprovado, sem necessidade do 
assunto ser novamente levado à deliberação do CDE. Item V da Ordem do Dia: Palavra-
livre: - 1º) O conselheiro Paulo de Castro Teixeira, do 19º CRE de Fernandópolis, 
apresentou a seguinte proposta: “Que seja restabelecida a proporcionalidade de 
representação dos órgãos da USE junto ao CDE, ou seja, que cada órgão tenha direito a 
um só voto nas reuniões e assembleias do CDE. Embora a proposta tenha sido defendida 
por vários conselheiros o Presidente da USE informou o Plenário que “a proposta será 



incluída na pauta da próxima Assembleia Geral da USE, por implicar em reforma de 
estatutos, digo, do Congresso Espírita Estadual. Uma segunda proposta foi apresentada 
pelo Sr. Paulo de Castro Teixeira: “Que sejam enviados aos representantes de CREs faltosos 
e reincidentes, caravanas compostas de elementos da confiança da DE, em datas 
previamente marcadas, com os seguintes objetivos: a) divulgar os temas do Congresso 
Estadual do ano próximo vindouro; b) Encarecer a necessidade de colaboração de todos os 
espíritas no citado conclave, para o seu efetivo sucesso” – aprovada. Finalmente propôs o 
Sr. Paulo de Castro Teixeira “Que seja realizada uma prévia do Congresso Estadual, se 
possível em dezembro de 1963 (aprovada). Em Tempo – Onde se lê Congresso Estadual 
leia-se I Convenção dos Centros e demais Sociedades Espíritas. 2º) O conselheiro Roberto 
Previdello, do 8º CRE (Bauru) apresentou proposta sugerindo que a USE manifeste o 
desagrado dos espíritas no tocante ao Decreto Estadual sobre o ensino religioso nas escolas. 
O assunto foi bastante discutido pelos Srs. Emílio Manso Vieira, Nelly de Barros, Luiz 
Monteiro de Barros, Flaviano M. Alves, tendo o Dr. Luiz Monteiro de Barros apresentado 
as sugestões a que chegara juntamente com Carlos Jordão da Silva e Emílio Manso Vieira, 
a saber: a) Que a USE não deverá pleitear participação na Comissão de Orientação Moral, 
Cívica e Religiosa; b) Que não encaminhasse ofício de protesto em termos violentos; c) Que 
a USE continue a estudar a questão, objetivando a inclusão do Espiritismo no programa a 
ser ministrado a alunos espíritas. Discutiram a matéria os Srs. Antenor de Oliveira Luna, 
Manoel Correia de Mello, Nelly de Barros, Hélio Tavares Costa, Walter R. Acorsi, Emílio 
Manso Vieira, Suannes, Marco Antonio, Sebastião Magi da Fonseca, Agnelo Morato, 
Francisco Dias de Almeida, Flávio Pinheiro e Roberto Previdello (este último sugeriu que 
no Ofício que se enviar ao Governo sejam mencionadas as sociedades que a USE 
representa). O conselheiro Altivo Ferreira propôs que a deliberação tomada em estado 
precário, afim de que, na medida dos acontecimentos, de futuro, caso haja conveniência, 
possa o assunto ser reestruturado ou reconsiderado. O presidente informa que submeterá 
as várias propostas, amplamente discutidas, à deliberação dos conselheiros, votação que 
será feita por parte: 1º) Que a USE não pleiteie participação de seu representante na 
Comissão instituída pelo Governo – C.O.M.C.R. Pela não participação na Comissão 
votaram 22 conselheiros, pela participação na Comissão votaram 10 Conselheiros. 
Consequentemente, prevaleceu a proposta. 2º) Proposta Altivo Ferreira “no sentido de que 
a deliberação fosse tomada em estado precário, para que na medida dos acontecimentos de 
futuro, possa o assunto ser reestruturado ou reconsiderada (aprovado). 3ª Proposta: Que a 
USE continue a estudar o assunto concernente ao ensino religioso nas escolas, com a 
inclusão de Espiritismo, cujo programa deverá ser elaborado pela USE (aprovada por 31 
conselheiros, sem qualquer voto discordante). O conselheiro representante do 4º CRE 
Taubaté, apresentou moção para nova redação dos artigos 26,27, 28 e 29 do Regimento 
Interno do CDE, que se referem, exclusivamente, à reforma daquele Regimento: propõe o 
4º CRE que “tais normas devem ser estendidas às votações de documentos complexos e de 
interesse geral, a fim de evitar a aprovação de certos documentos sem conhecimento prévios 
dos CREs, das USEs e UMEs, como vem acontecendo”; deliberou-se que serão enviadas 
cópias aos órgãos da USE (CRE, CME,UDEs e UMEs) para que estudem-na, oferecendo 
emendas ou sugestões e, ainda, que a proposta voltará para discussão e votação na próxima 
reunião do CDE. Ainda com a palavra, o representante do 4º CRE, Arnaldo Regis, em 
nome da Comissão instituída pela D.E. para estudar e propor quanto ao item 9 do Plano 
Bienal de Trabalho, capítulo do Deptº de Finanças, “organização de uma Caixa de Seguros” 
deu o seguinte parecer: “Não existe possibilidade, na forma do atual estatuto da USE, de 
ser fundada uma caixa de pecúlio, como se pode ver no artigo 36ª. Como consequência, é 



necessário que seja incluído no artigo 36º um item VI assim redigido: ...VI – Renda 
permanente, instituindo pecúlios aos associados das sociedades espíritas unificadas á USE 
ou na forma estabelecida pelo CDE no Regulamento aprovado para reger a caixa de 
pecúlio. “Aprovado que seja e incluído nos Estatutos o item supra, adotar o Regulamento 
da Caixa de Pecúlio “Mauá” do Lar “Fabiano de Jesus”, do Estado da Guanabara, com as 
alterações que se fizerem necessárias. Além dessas, mais duas contribuições para o futuro: 
a) o nome da caixa – “Caixa de Pecúlio “Seara do Amanhã”;  b) a elaboração de um projeto 
de Regulamento calcado no do Lar “Fabiano de Jesus”. Ainda o representante do 4º CRE 
apresentou um projeto de Regulamento Unificado das Concentrações de Mocidades 
Espíritas” em substituição ao aprovado pelo CDE. Ele mesmo, tendo em vista o volume do 
projeto apresentado, à exiguidade do tempo e, talvez o desconhecimento do teor do projeto 
pelos conselheiros, propôs que o mesmo seja incluído na Ordem do Dia da próxima 
reunião do CDE e que os conselheiros o estudem, apresentando, se for o caso, emendas. 
O conselheiro Hélio Tavares Costa do 13º CRE, Marília apresentou proposta, devidamente 
justificada, seguinte: 1º Que o representante da USE, junto ao Conselho Federativo 
Nacional solicite da Federação Espírita Brasileira, permissão para ser realizado no Estado 
de São Paulo, uma concentração de Mocidades Espíritas do Brasil, nos dias da chamada 
Semana Santa, na cidade de Marília, no ano de 1.965; 2º) A referida concentração terá 
como patronesse a F.E.B., sendo realizada sob os auspícios da USE, sob inteira 
responsabilidade  econômica do CER da 13ª Região, sediado em Marília: 3º) Uma vez aceita 
a ideia pela FEB a USE escolherá para dirigir a referida concentração um Conselho Diretor 
composto de Presidente, Secretário e Tesoureiro. 4º) O Presidente da Concentração deverá 
ser escolhido pela USE, dentre os elementos componentes do seu Departamento de 
Mocidades, enquanto que a Tesouraria e Secretaria sairiam dentre os elementos 
componentes das cinco Mocidades Espíritas sediadas em Marília. 5º) Para acompanhar o 
movimento do ponto de vista moral poderá ser formado pela própria USE uma comissão 
de três elementos respectivamente, um pelo Conselho Federativo Nacional, um pela USE 
e finalmente outro pelo CRE da 13ª região. 6º) Fica entendido que o Conselho Regional 
Espírita se responsabilizará pela parte econômica não interferindo no programa a ser 
desenvolvido pela Concentração, tais como: torneios, concursos, palestras, mesas redondas, 
etc. ficando essa programação sob inteira responsabilidade do C.D. da Concentração de 
Mocidades Espíritas do Brasil. O Conselho Diretor da Concentração de Mocidades 
Espíritas do Brasil procurará se entender com o Conselho Diretor da 17ª Concentração de 
Mocidades Espíritas do Brasil Centra e Estado de São Paulo, no sentido de que seja feito 
esclarecimento às Mocidades que participam daquele conclave para que na Concentração 
a se realizar em Anápolis não seja escolhida nenhuma cidade para sediar o movimento em 
1.965 e sim em 1966; 8º) Que ficasse deliberado pelo Conselho Federativo Nacional a 
realização de semelhante Concentração em cada 10 anos. O CRE da 13ª região de Marília 
esclarece que a cidade de Marília poderá recepcionar até 500 Mocidades, com um número 
de 1.500 participantes. Informa, ainda, que as suas proposições, têm o apoio das cinco 
Mocidades locais, da família espírita Mariliense e das UMEs ao CRE. Finalmente informa 
que ficará a cargo da FEB escolher o nome do Conclave: 1ª Concentração de Mocidades 
Espíritas do Brasil, 1ª Confraternização de Mocidades Espíritas do Brasil ou outro. 
Submetida aprovação do CDE, foi aprovado, por unanimidade, o sei encaminhamento ao 
CFN da FEB, com liberdade à Diretoria Executiva, de colocar a proposta a termos. O Sr. 
Natalino D’Olivo, da UDE da 9ª zona (Capital) fez a abertura de longa exposição subscrita 
pelo presidente Felipe Jimenez Garcia e outros colimando várias sugestões, dentre as quais 
se destacam: 1) a aquisição de uma sede própria para a USE, que possa acomodar todos os 



seus departamentos. 2) empreendimento de intensa campanha destinada a dar cabal 
cumprimento ao seu programa estatutário, mormente no que tange à assistência moral e 
espiritual e à instrução religiosa e cultural da infância e da juventude; 3) Que os recursos 
pecuniários para a concretização da sede própria deverão ser obtidos por meios adequados, 
de sorte que as contribuições e donativos não venham a causar sacrifícios a ninguém como 
sejam: a) impressão de selos alusivos à construção da sede própria ao preço unitário de Cr$ 
1.000,00 e tiragem não inferior a 50.000; b) Livro de ouro destinado aos confrades e 
simpatizantes, com um livro na Capital e outro em cada uma das regiões do interior. Pelo 
conselheiro Ary Lex foi proposto que o trabalho fosse encaminhado à D.E. da USE para 
estudo prévio do Departamento Jurídico e de Finanças (aprovado). Pelo conselheiro Altivo 
Ferreira do 1º CRE de Santos foi encaminhada consulta a propósito da oferta de um lote 
de terreno à UME de Santos, pela organização Jesualda – Sociedade Civil e Filantrópica, a 
qual foi remetida à D.E. para estudo do Departamento Jurídico e Finanças. A seguir, o 
conselheiro Paulo de Castro Teixeira, do 19º CRE Fernandópolis, fez entrega à Mesa de 
trabalho estudo a respeito do tema “Política”, o qual, por sugestão do signatário, ficou para 
a apreciação do CDE em sua primeira reunião. O 1º Tesoureiro Carlos Dias, com apalavra, 
fez uma exposição sobre a situação financeira da USE, esclarecendo que estão sendo 
confeccionados os “bônus” pro USE, cuja emissão foi resolvida pelo CDE em sua última 
reunião, apelou no sentido de que os órgãos da USE e os seus mantenedores quitem os 
seus débitos. O secretário dr. Walter R. Acorsi comunicou a realização da II Semana 
Espírita de Piracicaba, de 30/06 a 6/7/63. O conselheiro José Reis de Oliveira, comunicou 
a realização da Semana Espírita de Marilia, de 21/7 a 28/7/63. O conselheiro Altivo 
Ferreira comunicou a realização da Semana Espírita de Santo André, de 22/06 a 29/06/63; 
comunicou ainda o lançamento oficial da campanha do Culto do Evangelho no La na 
cidade de Santos sob o patrocínio da UME local. O conselheiro Walter R. Acorsi do CRC, 
sediado em Piracicaba comunicou que o Centro Luz e Verdade do bairro de Santa 
Terezinha está concluindo o seu ambulatório médico e, ainda, que a Casa Transitória de 
Piracicaba está sendo construída em fase bem adiantada. O conselheiro Roberto Previdello 
que as regiões faltosas às reuniões do CDE sejam visitadas pelos representantes das regiões 
assíduas, incentivando-as e esclarecendo o seu comparecimento. O conselheiro Attílio 
Campanini comunica que o Conselho Metropolitano realizará a III Semana Espírita de São 
Paulo de 30/9/63 a 6/10/63. O conselheiro Agnelo Morato informa que o CRE de Franca 
organizou um ambulatório denominado Militão Pacheco; sugere, ainda, campanha contra 
o endeusamento de homens. O conselheiro Flávio Pinheiro da 7ª região. Araraquara 
informa que a região passou por fase de reerguimento com palestra e reuniões; informou 
que, em Itu, está encontrando receptividade a ideia da instituição de batismo nos Centros, 
urgindo providências saneadoras. O conselheiro-representante do CRE de Sorocaba 
comunica a realização de um Curso Intensivo para formação de Evangelizadores nos dias 
20, 21, 27 e 28 de julho próximo. Pelo respectivo representante da UME de Porto Feliz 
solicita a remessa do Jornal “Unificação”. Retificação à fls. 136 verso, a propósito das 
sugestões a que chegaram dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva e Emilio 
Manso Vieira sobre assunto pertinente ao ensino religioso nas escolas retifique-se para 
constar que “apresentaram razões a favor e contra em todos os sentidos, procurando 
facilitar a deliberação do CDE, permanecendo neutra”. Feita a prece de encerramento, com 
palavras de agradecimento ao Senhor, o presidente da USE declarou finda a reunião às 
16.00 horas, da qual nós, Paulo Alves de Godoy, 2º Secretário, e Apolo Oliva Filho, 
Secretário-geral, lavramos a presente ata., que lida e aprovada e assinada pelos conselheiros 
presentes. 





















Ata # 108 – 08 de setembro de 1963 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 108ª Reunião do CDE da USE. Realizada no dia 8 de setembro de 1963, na sede à 
Rua Santo Amaro, 362, nesta capital, com a presença dos conselheiros representantes da 
FEESP, IEE, Sinagoga, Club dos Jornalistas, 1ºCRE, 2ºCRE, 4ºCRE, 7ºCRE, 8ºCRE, 
11ºCRE, 13ºCRE, 15ºCRE, 19º CRE, 20ºCRE, 22ºCRE, 24ºCRE, 25ºCRE e UDES da 
2ª, 4ª, 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª  zonas e, ainda os membros da D.E, 
representante do Departamento de Mocidades da USE, UME de São Caetano e de Suzano, 
os quais assinaram o livro de presença. A prece de abertura foi feita pelo sr. Heitor de 
Miranda e Silva. Inicialmente o sr. Carlos Jordão da Silva, congratulou-se com os presentes 
pelo esforço e dedicação ao movimento Unificacionista ao ensejo de mais uma reunião do 
CDE, passando a palavra ao Secretário – Geral, que fez a leitura do Relatório da Diretoria 
Executiva (aprovado) da ata anterior (aprovada com a retificação da data da Semana Espírita 
de Santo André, que será de 22 a 29 de setembro de 1963) e do seguinte Expediente: a) 
Cartas da FEESP designando novos representantes no CDE, na vaga dos que ocupam cargo 
na D.E. Srs – Celso Cassanha, Waldir de Oliveira e Djalma de Deus Silva. Aproveita o 
ensejo o Pres. Carlos Jordão da Silva para em nome da D.E. indicar o novo conselheiro 
para a 3ª Secretaria da D.E., na vaga pelas ausências prolongadas do sr. Hermógenes Zanon. 
Com a palavra o pres. da UDE da 17ª zona, em nome do CME indicou para a 3ª Secretaria 
o Sr. Ignácio Giovine. Surgindo duas indicações, ante às explicações do Pres. da D.E., o sr. 
Ignácio Giovine pediu licença aos membros do CME presentes para retirar o seu nome, 
tendo o CME aprovado essa retirada de indicação por 9 (nove) votos contra 1(um). Posta 
em votação a indicação Djalma de Deus Silva foi aprovada pelo CDE. Respondendo a 
pergunta do conselheiro Altivo Ferreira o Pres. Carlos Jordão da Silva esclareceu que o 
pres. do CME deve comparecer às reuniões da D.E. b) Lida carta em que o 8º CRE(Bauru) 
designou o Sr. Jabur Assis, secretario daquele CRE para representar o mesmo na presente 
reunião do CDE; c) Lida carta de 12.8.63, assinada pelo sr. A. Wantuil de Freitas, 
presidente da F.E.B. informando que a “Diretoria da Feb concorda com a ideia da 
realização da I Confraternização de Mocidades Espíritas do Brasil, em Marília, Estado de 
S.Paulo, no período da chama Semana Santa.” D) Carta do 25º CRE (Presidente Prudente) 
convidando o CDE para a II Concentração Regional Espírita, em Presidente Venceslau, 
nos dias 14 e 15 de setembro do corrente. E) Circular do Sr. Olegario R. Candeias em 
nome do CME da Use, sobre a conferência “Carnivorismo em face às leis de Deus – O 
pres. Carlos Jordão da Silva tece considerações contrárias à circular em nome da USE, 
solicitando ao CME que entrasse em entendimento com o Sr. Candeias objetivando a não 
repetição do fato; No item III da Ordem do Dia o Sr. Carlos J. da Silva pediu ao dr. Luiz 
Monteiro de Barros que apresentasse um relatório verbal sobre as atividades da USE no 
CFN da FEB. Sobre a Concentração Espírita do Nordeste e Espirito Santo disse que o 
resultado superou a expectativa, dando os detalhes daquele Certame; sobre a não 
reintegração da FEB ao CEPA disse que uma das razões é a de que, com a reintegração o 
Brasil teria que cumprir as deliberações que forem tomadas, outra, que a CEPA não 
congrega todas as instituições pan-americanas, especialmente as de caráter federativo; 
todavia o Brasil, sem reintegrar-se na CEPA participará do próximo VI CEPA, em Buenos 
Ayres, num sentido de fraternidade, quando apresentará tese sobre “Os Três aspectos da 
Doutrina Espírita”. Prestou, a seguir, esclarecimentos sobre a deliberação do CFN, 
contendo as “Condições para a permissão, pelo CFN, da realização de Concentrações em 
Confraternizações interestaduais, informando que na próxima reunião do CFN pretende 
propor nova redação aos termos daquela deliberação, de modo a refletir o espírito que a 
inspira, pois da forma como está redigida não está sendo bem entendida pelos membros e 
participantes de Concentrações de Mocidades; o conselheiro Altivo Ferreira, dizendo que 
o terreno não está bem maduro para nova tentativa, ponderou que só da FEB haver dado 



permissão já representa uma conquista, pelo que quando o assunto for levado à 
consideração da FEB, não se dê a entender que a COMBESP repudiou aquela deliberação, 
pois pretende comparecer à próxima previa, afim de movimentar essa magna questão. No 
item V da Ordem do Dia o procurador Dr. Bertho Condé leu seu parecer sobre a moção 
apresentada pelo CRE da 4ª Região (Taubaté) sugerindo alterações no Regimento Interno 
do CDE da USE: falaram sobre o assunto os Srs. Ary Lex, Alcebíades Bertan, Apolo Oliva 
Filho, e Altivo Ferreira, Luiz Monteiro de Barros e Ignácio Giovine, tendo esse último em 
nome do CME apresentado a seguinte proposta: “...1) Redação para o paragrafo 2º, do 
artigo 7º, do Regimento Interno do CDE. DAS SESSÕES: § 2º) O processo de votação de 
Regulamentos, Regimentos, Planos e outros documentos que pela sua natureza exijam 
estudos mais detalhados, deverá obedecer sempre às exigências nos artigos 26,27,28 e 29 
deste Regulamento, que disciplinam a sua reforma. 2) O § 2º, atualmente contido no 
referido Regimento passará a ser o 3º, o 3º o 4º, respectivamente. 3) Que nos artigos 26,27 
28 e 29, onde se lê “maioria absoluta de votos” que se altere para “maioria absoluta de votos 
dos membros do CDE.” O conselheiro Altivo Ferreira apresentou um substituto à proposta 
do 4º CRE (Taubaté) assim redigido: Reforma do Regulamento Interno do CDE: inclua-se 
onde couber Artigo... Qualquer proposta ou estudo apresentado em primeira mão à 
deliberação do CDE terá sua discussão e aprovação adiada para a reunião seguinte, desde 
que, pedido o seu adiantamento por qualquer conselheiro, seja o mesmo referendado pela 
maioria dos presentes. Parágrafo 1º) Adiada a matéria, observar-se-á o disposto no artigo 28 
deste Regulamento. Parágrafo 2º: A matéria objeto de adiamento será incluída na Ordem 
do Dia da reunião seguinte, independente de ter a D.E. recebido a manifestação dos órgãos 
da USE sobre o assunto...” O Sr. Clovis M. Selles, representante do 4ºCRE retirou a 
proposta original para concordar com o substitutivo apresentado pelo conselheiro Altivo 
Ferreira e CME obtiveram, respectivamente, 22(vinte e dois) votos e 13(treze)votos. 
Vencendo, assim, a primeira, a saber, proposta do conselheiro Altivo Ferreira. Ainda com 
a palavra o dr. Bertho Condé leu e teceu considerações sobre o seu parecer à sugestão 
oriunda do representante do 19º CRE (Fernandópolis). Sr. Paulo, de Castro Teixeira, para 
inclusão do tema “Política” no temário da futura Convenção Estadual, concluindo propor 
a audiência do Departamento de Doutrina, o que mereceu a concordância do CDE. 
Discutiram também a matéria os Srs. Natalino d´Olivo, Apolo Oliva Filho, Carlos Jordão 
da Silva, Emilio M. Vieira, Altivo Ferreira, Dr. Wilson F. Mello e Paulo de Castro Teixeira. 
Suspensos os trabalhos às 12,30 para ser servido um lanche aos conselheiros, que foram 
reiniciadas 30 minutos depois pelo Vice dr. Luiz Monteiro de Barros, que, inicialmente 
propôs que fosse estudada a data e local da próxima reunião do CDE: escolhida por 
unanimidade a cidade de Bauru, reunião a realizar-se em 8 de dezembro de 1.963. A seguir, 
passou a ser apreciada a proposta do 4º CRE do novo projeto de Regulamento Unificado 
das Concentrações de Mocidades Espíritas, em substituição ao Regulamento em vigor 
aprovado pelo CDE em 10/3/63, tendo, primeiramente o sr. Y. Shimizu lido o parecer do 
Departamento de Mocidades, que embora contrário à aprovação do Substitutivo do 4º 
CRE concluiu por sugerir a seguinte proposta “Que seja encaminhada ao Departamento 
de Mocidades da USE, que em comissão especialmente constituída para tal fim, estudará 
detalhadamente o projeto e fara as sugestões oportunas, para que no tempo devido se 
constitua como subsidio para a modificação do Regulamento vigente. Ainda sobre o 
assunto falaram o Srs. Clovis M. Seles, em defesa do substitutivo do 4º CRE, e mais Altivo 
Ferreira, Paulo de Castro Teixeira (contrário a aprovação do Substitutivo, fazendo a leitura 
de longo trabalho comparativo) além dos Srs. Helio Tavares Costa, Apolo Oliva Filho, Ary 
Lex, Paulo Toledo Machado, Ignácio Giovine e Carlos Jordão da Silva. Dos detalhes e com 
base em proposta do Sr. Altivo Ferreira, o CDE tomou a seguinte deliberação: “..Formação 
de uma Comissão, afim de colher subsídios para a reestruturação do Regulamento 
Unificado, após às experiencias práticas que se verificarem no decurso das Concentrações 
de Mocidades que serão levadas a efeito nas várias regiões do Estado, em princípios de 



1964, com o Regulamento vigente, afim de atender outros pontos de vista de órgãos da 
Use. A Comissão será formada pelo dr. Ary Lex, Departamento de Mocidades da Use, 
representante do CME, representante do 4º CRE, representante do 13º CRE e pelo dr. 
Luiz Francisco Giglio. Em seguida o Tesoureiro Carlos Dias fez a leitura do último 
Balancete, apresentando a situação econômica financeira da USE e solicitando aos 
mantenedores e órgãos da USE providências para quitar seus débitos. A vista do adiantado 
da hora e para poder dar oportunidade aos conselheiros para as suas comunicações o dr. 
Luiz Monteiro de Barros, na presidência dos trabalhos, consulta quanto à oportunidade de 
se deixar o item VII da Ordem do Dia para ser apreciado na próxima reunião do CDE, o 
que teve a concordância unânime. Dentro do item VIII – Várias e palavra livre: I) O 
conselheiro José Faria encarece providencias da USE quanto à pessoas que solicitam 
donativos para obras assistenciais nas cidades do interior (através de rifas, sorteios, apólices 
e outros meios) afim de se evitar possíveis explorações, tais providencias poderiam se 
constituir em artigos esclarecedores no jornal Unificação. II) O conselheiro Altivo Ferreira 
usou da palavra para informar que o trabalho solicitado pela D.E. sobre o recenseamento 
dos espíritas no Estado de S. Paulo está de pé, não se esquecera do compromisso. Está de 
posse de dados que possibilitam fornecer à USE um cadastro completo de todos os Centros 
Espíritas e, com base nele, será verificada a possibilidade de um recenseamento direto do 
meio espírita. Comunica, ainda, a realização de nova Semana Espírita de Santos, de 27 de 
outubro a 3 de novembro, 11ª Semana. III) O conselheiro José Faria comunica a realização 
da 5ª Semana Espírita de São José do Rio Preto, de 2 a 9 de novembro. IV) O conselheiro 
Clovis Selles comunica a realização da 14ª Concentração de Mocidades Espíritas do Vale 
do Paraíba, no dia 22 de setembro, patrocínio dos CREs da 4ª e 17ª regiões V) O 
conselheiro Jabur de Assis comunica a transferência do conselheiro dr. Luiz Francisco 
Giglio para Juiz de Direito de Tupã; participa, ainda que o 8º CRE acha-se empenhado na 
visita aos Centros Espíritas, visando a difusão do livro espírita. VI) O conselheiro Geraldo 
Bueno de Campos do 25º CRE comunica a realização da Concentração Regional Espírita 
de Presidente Wenceslau e a 4ª Semana Espírita de Presidente Prudente, em janeiro de 
1.964, pedindo para o encerramento a presença de um membro da D.E. VII) O conselheiro 
Helio Tavares Costa, do 13º CRE, discorreu sobre a última Semana Espírita realizada em 
julho de 1964 em Marília, onde coincidentemente os oradores abordaram temas alusivos a 
Obra Kardeciana; falou acerca do desenvolvimento da LBV naquela zona do Estado, como 
verdadeiro movimento paralelo, onde até confrades ligados ao movimento da Unificação 
emprestam sua adesão; sobre esse assunto esclareceu o dr. Luiz Monteiro de Barros que o 
opúsculo “Advertência Necessária” poderia ser publicado agora, pois não o fora antes por 
falta de recursos, agora, disse o confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, fatos posteriores 
complicaram o caso, culminando na candidatura do presidente da LBV à Presidência da 
República, o que torna a situação delicada e difícil. VIII) Tece comentários o dr. Luiz 
Monteiro de Barros sobre um novo impresso que ele exibe ao CDE, o qual vem reascender 
a controvérsia a respeito de trabalhos mediúnicos psicografados, a mais séria ocorrência dos 
últimos tempos, o qual colima uma cisão no Espiritismo brasileiro, recebendo apartes de 
apoio dos Srs. Natalino D´Olivo, Clovis M. Selles e Hélio Tavares Costa. IX) O sr. Ignácio 
Giovine fez detalhada exposição sobre os trabalhos realizados pelo CME, a saber: 
programação mensal de oradores em visitas aos Centros, de modo a que as UDEs estejam 
em contanto com as bases, selecionado programa mensal na FEESP, etc. E. Tempo: Eram 
cerca de 14 horas quando o Sr. Carlos Jordão da Silva reassumiu a presidência dos 
trabalhos. Feita prece de encerramento pelo Sr. Ignácio Giovine, com palavras de 
agradecimento ao Senhor, o presidente da USE declarou encerrada a reunião às 16,30hs 
da qual nos Secretários, lavramos a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada 
pelos conselheiros presentes.  
 



















Ata # 109 – 08 de dezembro de 1963 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 109ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da USE, realizada no dia 8 de 
dezembro de 1963, na cidade de Bauru, na sede do Centro Espírita Amor e Caridade, à 
rua 7 de setembro, 830, às 9,30 horas, com a presença dos Conselheiros representantes da 
FESP, LESP, Sinagoga Espírita, 2ºCRE, 3ºCRE, 5ºCRE, 8ºCRE, 9ºCRE, 11ºCRE, 
13ºCRE, 22ºCRE, 23ºCRE, 24ºCRE e UDES da 2º,3º,6º,9º,10º,14º,15º,16º,17º,18º,19º e 
20º e os membros da D.E. srs. Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Djalma 
de Deus Silva, Carlos Dias e Carlos D´Amico e mais os visitantes: José Alves, M. Fernandes, 
da Ume de Sorocaba, Orozimbo Moraes, da UME de Mogi das Cruzes, Lauro Bueno, dr. 
Luiz Francisco Giglio, da UME de Tupã, dr. Roberto D. Andreucci, da FEESP e Flamarion 
Alves, do Depto Moc. da USE, os quais assinaram o livro de presença. A prece de abertura 
foi feita pelo confrade dr. Jaime Monteiro de Barros. A seguir o sr. Carlos Jordão da Silva 
cumprimentou a todos os presentes, em nome da D.E., afirmando que os srs. Conselheiros, 
comparecendo a mais esta reunião ordinária do C.D.E., davam expressiva demonstração 
de interesse e dedicação à Causa do Movimento Unificacionista do espiritismo no Brasil. 
Agradeceu aos diretores do Centro Espírita Amor e Caridade, bem como aos membros das 
Mocidades Espíritas local, pela maneira, fidalga com que recepcionaram os representantes 
de São Paulo e do interior do Estado. Comunicou, a seguir, que na presente reunião iriam 
ser tratados os itens constantes da circular 16/10 – novembro de 1963. Assim, dando inicio 
aos trabalhos, em cumprimento ao que preceitua o item I, determinou a mim, 3º secretário, 
substituindo o secretário-geral, sr. Apolo Oliva Filho, que por ter se acidentado não pode 
comparecer à reunião, que lesse o relatório trimestral das atividades da diretoria, de 8 de 
setembro a 8 de dezembro do corrente ano. Terminada a leitura o sr. Previdello pediu a 
palavra para salientar o trabalho realizado pela D.E., cujo volume de assuntos mencionados 
no relatório atestava o labor e eficiência com que seus membros se dedicavam ao trabalho 
da Unificação, colimando com a participação de seu presidente e de elementos de São 
Paulo e de outros Estados ao VI Congresso Espírita Pan-Americano, realizado na Argentina; 
que, em nome do 8º CRE de Bauru, apresentava à D.E. as suas mais eloquentes 
congratulações pelo trabalho desempenhado. O sr. Presidente agradeceu as palavras de 
estimulo e amizade do companheiro, afirmando que a D.E. não tinha feito mais do que 
cumprir a sua obrigação e, se não realizara mais, fora devido a limitações da capacidade de 
seus componentes.  Posto em votação o relatório, foi aprovado por unanimidade. A seguir 
foi lido, por determinação do presidente, o relatório do CME, apresentado à mesa pelo seu 
secretário. Finda a leitura, o dr. Luiz Monteiro de Barros pediu a palavra para dizer que não 
compreendia o motivo porque fora lido relatório apresentado por órgão da “USE” em 
seguida ao apresentado pela D.E; que nenhuma exceção deveria ser aberta nesse sentido, 
uma vez que, se todos os órgãos da “USE” se sentissem com direito a apresentar seu próprio 
relatório, a reunião do C.D.E seria toda ela tomada para esse fim; que, embora o relatório 
apresentado pelo C.M.E. estivesse bem redigido, enumerando uma longa série de trabalhos 
realizados, o que se poderia admitir é que a D.E., fazendo síntese do assunto, enquadrasse 
no seu relatório aquilo que julgasse ser mais oportuno. O sr. Carlos Jordão da Silva, 
respondendo a fala do dr. Monteiro de Barros, esclareceu que já tinha se entendido com o 
sr. Secretário do C.M.E., apresentando-lhe os mesmos esclarecimentos sobre o assunto. 
Leu-se, a seguir, o expediente que constou de: Carta da Comissão Diretora do Depto de 
Mocidade da “USE”, credenciando a representa-la o jovem Flamarion Ismael Alves; carta 
da UDE da 19ª zona, credenciando o sr. Juracy Gonçalves como seu representante ao 
presidente da “USE”, solicitando-lhe que propusesse ao C.D.E. escrever carta de 
agradecimento aos Diários e Emissoras Associadas (Diário de S. Paulo, Cruzeiro e Revista 
Fatos e Fotos) pela cobertura que vem dando aos assuntos espíritas e, em especial, ao caso 
Arigó. O sr. Presidente apresentou o assunto à consideração dos conselheiros, tendo estes, 



por unanimidade, aprovado a sugestão do confrade Sebastião Paiva. Passou-se, a seguir, à 
leitura da ata da última reunião ordinária do C.D.E. que foi aprovada com a emenda 
referente ao assunto VI CEPA, às fls 140 v., em que se esclarece que a CEPA admite 
representantes individuais e de grupos com direito a discussão e a voto em alguns assuntos 
e não que ela não congregue todas as entidades federativas americanas. Dentre outras, essa 
é uma das razões porque o Brasil se exclui de pertencer a CEPA. O sr. Presidente pediu 
anuência conselho para dar a palavra, em seguida, à Tesouraria. Não havendo objeção, usou 
da palavra o sr. Tesoureiro, para expor assunto ligado ao seu cargo; antes, porém, pediu 
licença à presidência e ao C.D.E. para tratar do assunto da tesouraria juntamente com o 
item VI, pois que ambos eram correlatos. Permissão concedida. Leu, então, o balancete da 
“USE” de 30/11/63 salientando as partes mais importantes, bem como fez uma análise da 
receita e despesa. Com respeito ao jornal “Unificação” comunicou que cada edição futura 
do mesmo custará mais cara vinte mil cruzeiros (Cr$20.000,00). Aproveitou a oportunidade 
para solicitar das diversas UMEs e mantenedores que procurassem saldar seus débitos para 
com o “Unificação”, através de cheques usados endereçados à D.E. O sr. Previdello, dentro 
do assunto, solicitou que fosse enviada para a 8ª Região somente a cota para ela estipulada, 
tendo em vista que esta Região está recebendo atualmente 500 exemplares, quando sua 
cota é de 400. Entre os devedores citados figuravam o 23º CRE e o 9º CRE. O sr. 
representante do 23º CRE mostrou-se surpreso com a notícia de que sua cidade, Lins, fosse 
devedora ao Unificação, uma vez que, em seus registros, não consta nenhum débito ao 
jornal. O sr. Tesoureiro, consultando seu fichário, constatou que de algum tempo a esta 
parte o 23º CRE não tem efetuado nenhum pagamento ao jornal. Entretanto, pediu ao sr. 
representante de Lins aguardasse esclarecimento por escrito da D.E. O sr. Jaime Monteiro 
de Barros, do 9º CRE, informou que assim que chegasse à sua cidade se inteiraria do 
assunto exposto pelo Tesoureiro e tomaria as providencias necessárias. O sr. Tesoureiro 
informou, finalmente, que para solucionar essa pendência de falta de pagamento havia 
sugerido à D.E. a inclusão do item VI na ordem do dia para ser submetido a estudo por 
parte do C.D.E., a fim de saber se ele, CDE, aprovaria a remessa do jornal, através do 
reembolso postal. Expôs as vantagens da medida, no que foi apoiado inteiramente pelos 
representantes do 8º e 24º CRES. O sr. presidente, julgando que o assunto já estava 
devidamente explanado, comunicou que ia formulá-lo em termos de votação, redigindo-o 
da seguinte maneira “O Jornal Unificação da USE deve ser enviado por reembolso postal”. 
Proposta aprovada por unanimidade. Ainda, sobre o assunto do jornal, pediu a palavra o 
sr. Previdello para sugerir à redação do jornal a publicação de artigo mais psicológicos e de 
maior penetração no meio da massa, uma vez que os artigos publicados ultimamente eram 
longos e cansativos. O sr. Joaquim Marques Figueiredo falou sobre o mesmo assunto, 
sugerindo que os fatos espíritas e mediúnicos narrados na Bíblia poderiam servir de matéria 
para o jornal. Neste instante a Rádio Bauru, P.R.G 8, pediu licença para tirar alguns 
“flashes” e entrevistar o presidente da “USE” sr. Carlos Jordão da Silva. Permissão 
concedida. Entre os assuntos abordados o sr. presidente se referiu ao recente “VI Congresso 
Espírita Pan Americano”, realizado em Buenos Aires, onde compareceram representantes 
dos países: Argentina, Chile, Estados Unidos da América do Norte, México, Porto Rico, 
Uruguay, Venezuela e Brasil. Frisou que nosso País fez sentir, com impressionante unidade 
de ponto de vista, a grandeza da Doutrina Codificada por Alan Kardec, no seu tríplice 
aspecto – Ciência, Filosofia e Religião. Cumprimentou o povo de Bauru pela sua 
generosidade e espírito de trabalho, ao mesmo tempo que salientou as excelentes realizações 
dos companheiros de ideal espírita local que, com sua dedicação às obras de assistenciais 
espíritas, muito tem engradecido o nome de nossa querida Doutrina. Finalmente, por ser 
este o mês da Cristandade, pediu a proteção do Divino Mestre para toda a humanidade, 
independente de credo político ou religioso, pois no seu entender o Amor de Jesus está 
acima dos pontos de vistas pessoais ou de grupos. Voltando à ordem do dia, o sr. presidente 
deu a palavra ao dr. Luiz Monteiro de Barros, que o substituiu junto ao C.F.N., enquanto 



esteve participando do VI CEPA, para relatar sobre o item III. O dr. Luiz Monteiro de 
Barros disse que quase nada tenha a abordar, pois que, atendendo a sugestão do confrade 
Altivo Ferreira, também achou inoportuno tratar naquela reunião do assunto relativo à 
confraternização de Mocidades Espíritas de Âmbito Nacional, a realizar-se em Marília, 
porque julga que a época mais favorável a rever os termos da autorização do CFN à referida 
Concentração será depois da realização da Concentração de Mocidades Espíritas de 
Anápolis (Goiás). Ao seu ver a “USE” deve preocupar-se, no momento, com o trabalho da 
unificação nos Estados, porque o resultado obtido nos Simpósios de Curitiba, Nordeste e 
Estado do Espírito Santo foi além da expectativa. Futuramente, talvez em julho do ano 
vindouro, estará se realizando o Simpósio em Belém do Pará e, por fim, uma programação 
geral para todo o Brasil a dar-se em Brasília. A seguir, para relatar sobre o item IV 
Campanha de Aprimoramento Espiritual, continuou com a palavra o dr. Luiz Monteiro de 
Barros. Leu o trabalho da D.E. nesse sentido, terminando por receber acolhida de toda a 
Assembleia dado o sentido espiritual dos conceitos emitidos; que, concordando com 
sugestão que lhe fora apresentada pelo confrade Paulo Godoy, achava oportuno divulga-lo 
em maio de 1964, data do Centenário da publicação do Evangelho Segundo Espiritismo. 
O dr. Jaime Monteiro de Barros sugeriu que o mesmo trabalho fosse dado a intensa 
divulgação na época de Natal, visto que muita gente, por não compreender o alto sentido 
espiritual da mensagem do Cristo, comemora de maneira errônea e grotesca a passagem do 
Natal. Sobre o tema ainda falaram os srs. Roberto Previdello, Carlos Jordão da Silva e 
Joaquim Marques Figueiredo. Sugeriu o sr. Previdello fosse o trabalho mimeografado e 
enviado aos órgãos da “USE” para divulgação – Aprovado. O dr. Luiz Francisco Giglio, 
representante de Tupã, salientou que em sua cidade vinha, também, fazendo campanha no 
sentido de melhoria espiritual do homem, através de frases significativas, citando como 
exemplo, as seguintes “Campanha da Bondade”; “É bom ser bom” e “Você já fez uma 
bondade hoje”. Passou-se, a seguir, ao item V. Convocação da Assembleia Geral 
Extraordinária para reforma do Estatuto da “USE” (Sugestões). O dr. Luiz Francisco Giglio 
solicitou à mesa os fundamentos que a levaram a incluir na ordem do dia o aludido item. 
Respondendo-lhe o dr. Monteiro de Barros informou que três (3) eram os motivos, a saber: 
1º) A proposta de Fernandópolis, referente à proporcionalidade de voto nas reunião do 
C.D.E.; 2º) A carta de Caçapava sugerindo a inclusão nos Estatutos de um item para 
formação da Caixa de Pecúlio e 3º que a D.E. também julga que alguns dos artigos ou 
parágrafos devem ser reformados. O sr. Attílio Campanini fez longa exposição defendendo 
o ponto de vista de que os Estatutos não necessitam de reforma e que, ao seu ver, a D.E. 
não deveria incluir no temário o item da reforma. Apartando-o, esclareceu o sr. presidente 
que a D.E., por sua iniciativa, não tomou nenhuma deliberação. Se o assunto figurava na 
ordem do dia foi exclusivamente por representação por escrito dos órgãos da “USE’, no 
caso Fernandópolis e Caçapava e devido aprovação do próprio C.D.E., em reunião 
ordinária do dia 9- junho-1963, em Sorocaba, fls.17 v. do livro de Atas do C.D.E. 
Retornando ao assunto o sr. Campanini afirmou que o C.M.E. era contrário à sugestão 
para convocação da assembleia extraordinária para reforma dos estatutos. O sr. 
Representante de Marilia apresentou seu ponto de vista favorável à reforma estatutária, em 
solidariedade à proposta de Fernandópolis. O dr. Luiz Francisco Giglio usou da palavra 
para expressar sua opinião de que os atuais estatutos são anacrônicos, carecendo de 
alterações. Desta opinião partilhou o confrade José de Faria, de São José do Rio Preto. 
Outros tantos confrades falaram sobre o assunto, tendo as opiniões se dividido. O sr. 
presidente, julgando que o assunto já tinha merecido os debates necessários, anunciou que 
iria proceder a votação da questão. Todavia, o sr. Ignácio Giovine, pediu a palavra para 
propor que o assunto referente a reforma dos estatutos poderia ser deixado para o próximo 
mandato da “USE”, tendo-se em vista, também, que o mandato da D.E. está para se findar 
e o prazo seria curto para tratar do assunto. O dr. Jaime, no mesmo assunto consultou se a 
D.E. não ficaria sobrecarregada com mais este encargo, considerando-se os muitos 



compromissos que tem pela frente. O sr. Carlos Jordão da Silva respondeu-lhe que de fato 
a Diretoria está com trabalhos de importância para serem realizados, inclusive a preparação 
do próximo Simpósio em Belém do Pará. Diante dessa troca de ideias, sugeriu o dr. Jayme 
que o C.D.E. poderia decidir sobre a realização ou não da assembleia para reforma dos 
estatutos e, em caso de resposta afirmativa, poderia ser ela realizada na futura gestão da 
“USE”. O sr. Presidente, diante do que ficou discutido, formulou a primeira proposta que 
ficou assim redigida: “Querem ou não os senhores Conselheiros a assembleia 
extraordinária para reforma dos Estatutos”. O dr. Giglio pediu a palavra para sugerir que a 
resposta à proposta fosse dada nominalmente, por um a um dos membros da USE. Então, 
determinou o sr. presidente que pelo livro de presença, fosse chamado um a um os 
representantes com direito a voto. O dr. Luiz Francisco Giglio funcionou como 
escriturador e o resultado foi favorável a reforma estatutária por 14 votos contra 11. O sr. 
Presidente a seguir, formulou a proposta complementar assim redigida: “A convocação da 
assembleia deverá ser feita nesta ou na próxima gestão”. Computados os votos, os srs. 
Conselheiros, por 22 votos contra 3, decidiram pela próxima gestão. Terminando este 
palpitante assunto o sr. Presidente às 12.30 horas, suspendeu os trabalhos, por 30 minutos, 
para um lauto lanche oferecido pelo 8º CRE a todos as representações. Reiniciando os 
trabalhos, às 13 horas, o sr. Presidente, ainda em obediência a pauta dos trabalhos, item 
VII, franqueou a palavra aos presentes. O dr. Eurípedes de Castro, foi o primeiro a se 
manifestar, expondo longamente assunto relacionado com espiritismo e L.B.V., em virtude 
do presidente desta entidade, sr. Zarur, estar usando de nomes de confrades respeitáveis 
como sendo legionários e estar atraindo, espiritas incautos, para as suas fileiras, isto em 
virtude de muitos confrades, como teve oportunidade de testemunhar pessoalmente, em 
suas andanças pelo interior e pelo Estado de Minas Gerai, confundirem L.B.V. com 
Espiritismo. Outro assunto apresentado pelo dr. Eurípedes foi a fundação do partido 
político P.V.B., também do sr. Zarur, que, pelos mesmos motivos enumerados, tem 
carreado grande maioria dos espíritas para apoiá-lo à presidência da República. Assim 
propôs o confrade Eurípedes que a “USE” se pronuncie de maneira precisa com respeito a 
L.B.V., dando ao meio espírita os esclarecimentos necessários; e, quanto a parte política, 
sugeriu ao C.D.E. uma tomada de posição político-social da família espírita nas seguintes 
condições: formação de um partido com legenda própria, que não seria um partido do 
Espiritismo e sim um partido inspirado na Doutrina Espírita; um partido não dos espíritas 
em caráter oficial e obrigatório, e sim um partido de espíritas, ou seja, de parte espíritas que 
concordar com a formação de uma legenda partidária própria; não um partido das 
instituições doutrinárias espíritas mas, sim, um partido formado de cidadãos espíritas em 
organizações autônomas e independentes, formados fora das Instituições Doutrinárias 
Espíritas. Em face do exposto o C.D.E. resolveu: que a “USE” esclareça o meio espírita do 
Estado em relação aos perigos de propaganda política relacionada com a L.B.V., sem entrar 
em pormenores relacionados com aqueles pontos considerados escusos, acerca da pessoa 
do sr. Zarur. Quanto à proposta da manifestação do C.D.E. acerca da criação de um partido 
político organizado por espíritas, com vistas à difusão e realização dos ideais espíritas, não 
pode ser discutido por serem os estatutos da “USE” expressos no sentido de ser a “USE” 
uma entidade apolítica. O dr. Giglio propõe que a ordem do dia das reuniões do C.D.E. 
seja feita de modo a que se movimente mais a assembleia, alternando os temas da “Mesa” 
com os temas de discussão da assistência. O dr. Giglio informa que já foi realizada a 1ª 
prévia da Concentração Nacional de moços a se realizar em Marília, em 1965, tendo sido 
escolhidos o secretário e o tesoureiro. Enviou a Mesa um Projeto sobre a maneira da 
realização da referida Concentração, entrosando-a bem no CFN da FEB e nos moldes dos 
ideais da Unificação. São José do Rio Preto se oferece para sede da próxima reunião do 
C.D.E. no interior. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que, depois de 
lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada pelos presentes.  
 






















