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Ata # 110 – 08 de março de 1964 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 110ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da “USE” realizada no dia 8 de 
março de mil  novecentos e sessenta e quatro nesta Capital, em sua sede social á Rua Santo 
Amaro 362, ás nove horas, com a presença  dos conselheiros representantes da “LESP”; 
Sinagoga Espírita; Clube dos Jornalistas e Instituto Espírita de Educação, dos 1º, 2º, 4º, 8º, 
11º, 15º, 17º, 19º, 20º, 24º, 25º, e 27º,”CREs”e das “UDEs” da 2º, 4º, 6º, 8º, 10º, 12º, 15º, 
16º, 17º, 18º, 19º, e 20º zonas, dos membros da D.E. Sr. Carlos Jordão da Silva, Dr. Luiz 
Monteiro de Barros, Apolo Oliva Filho, Emilio Moura Vieira, Carlos D’...Carlos Dias e 
Djalma de Deus Silva do Depto. de Mocidades da “USE”; USE de Mogi das Cruzes, USE; 
USE Suzano. e dos visitantes: Abel Glaser, José Rodrigues, Edgar Bei, Ana Maria Previdello 
e Dr. Roberto Domingos Andreucci os quais assinaram o livro de presença. – A prece de 
abertura da reunião foi feita pelo confrade Altivo Ferreira e, em seguida houve manifestação 
do plano espiritual por intermédio do médium professor Emilio Moura Vieira. – A seguir 
o Sr. Presidente da D.E. apresentou votos de boas vindas aos componentes da “USE”, 
agradecendo o esforço de cada um no sentido de estar presente para deliberar sobre os 
importantes e magnos assuntos da Unificação. – A seguir o Sr. Presidente passou á 
consideração do C.D.E., os assuntos constantes da circular 17/2 – fevereiro de 1.964. – 
Leu o sr. Secretário Geral o relatório da Diretoria que, foi aprovado em todos os seus 
termos, e aprovou todo o expediente que constou de: carta do 25º - CRE- Presidente 
Prudente, considerando o Sr. Sebastião Alexandre para representa-lo; carta dos 
organizadores da cidade Jesualda, acompanhada de revista e material noticioso, solicitando 
sua divulgação pela “USE”. A D.E. apresentou o assunto á deliberação do C.D.E. com o 
seu parecer nos seguintes termos: “A “USE” recebeu a carta agradecendo a deferência, não 
podendo, porém, divulgar o seu conteúdo por contrariar as normas já estabelecidas pelo 
C.D.E. em casos idênticos. – O C.D.E. aprovou, por unanimidade, o parecer da D.E. 
Terminado o expediente, o Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Conselheiros para 
comunicarem aquilo que julgarem oportuno. O Sr. Ubirajara Pita, comunicou a realização 
de uma Semana Espírita em Piracicaba de 5 a 11/7/1964; Bauru, Semana Espírita de 31/3/ 
a, digo 6/4/64; Rio Claro, Semana Espírita de 18/4 a 25/4/64 e Semana Espírita de Avaré, 
de 18 a 25 de Abril de 1964. O 24º expôs a D.E. que, se aprovado pelo C.D.E., - consultasse 
a F.E.B. sobre a possibilidade de publicação de uma edição popular do Evangelho Segundo 
o Espiritismo em comemoração ao Centenário de sua publicação no mês de abril do 
corrente ano, para ser vendida a preço de custo ou abaixo do custo. O Sr. Altivo Ferreira 
teceu comentário sobre o assunto e, também solicitou ao representante de S. Paulo que 
consultasse a F.E.B. sobre a possibilidade de os livros básicos da Doutrina (Evangelho 
Segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e  Livro dos Médiuns) serem vendidos a preço 
abaixo do custo, organizando a F.E.B. para sustentar  essa iniciativa, uma Fundação com 
patrimônio específico para esse fim; além dessa, uma outra sugestão poderia ser 
apresentada, no sentido de que os outros livros espíritas fossem marginados em preço maior 
e proporcional a perda verificada naqueles mencionados Tanto a proposta do 24º CRE, 
como a do 1º CRE foram aprovadas pelo C.D.E. . – O Dr. Luiz Monteiro de Barros sugeriu 
que se por ventura não alcançar êxito na proposta de Piracicaba, se achar conveniente, 
vender o livro por preço abaixo do custo e, entre si, cobrir a diferença havida. – Comunicou 
o Sr. Carlos Jordão da Silva haver recepcionado em sua residência, o Sr. Henrique Mariotti, 
da Argentina, membro do Congresso Espírita Pan Americano, que se encontra visitando 
alguns de nossos estados e que na Semana vindoura, estará proferindo algumas palestras 
nesta Capital. – A seguir, em cumprimento ao item III do temário, - passou a expor as 
atividades da ‘USE’ no C.F.N., informou que o Sr. Wantuil de Freitas, Presidente da FEB, 
deu entrevista à Revista O Cruzeiro sobre as materializações em Uberaba, afirmando não 
existir fraude naquelas experimentações. O Sr. Agnelo Morato externou seu ponto de vista 



a respeito, afirmando que a atitude dos confrades e dos médicos de Uberaba foi precipitada 
e inoportuna o que, inclusive, houve falha em não se convocar homens experientes e com 
trabalhos meritórios dentro da doutrina, como o Dr. Inácio Ferreira, de Uberaba e dr. 
Novelino, de Franca. – O Dr. Ary Lex, Altivo Ferreira e Carlos Jordão da Silva, externaram 
seu ponto de vista, achando que houve sensacionalismo e apressamento na divulgação das 
experiências. – O Dr. Flávio Pinheiro, médico convidado a participar de algumas 
experiências, informou que presenciou houve honestidade e controle cuidadoso durante 
as manifestações e que. a seu ver, não houve fraude – informou que o Dr. Monteiro de 
Barros, em recente palestra que proferiu em Araraquara, deu satisfatória interpretação ao 
assunto e que o Conselho deveria tomar conhecimento dele. – O Dr. Monteiro de Barros, 
atendendo à solicitação, alongou-se sobre o assunto, e chamando a atenção dos 
companheiros para o capítulo XXXI do Livro dos Médiuns, - Dissertações Espíritas – 
especialmente para as do Espírito de São Luiz, de n.ºs XVII e XVIII, que trata com muita 
propriedade do assunto em referência; - que, pessoalmente, se ele for ensejado, apresentará 
alguns assuntos à consideração do confrade Chico Xavier. – O Sr. Agnelo Morato achou 
que a “USE” sobre o assunto deveria se pronunciar.- O Sr. Carlos Jordão da Silva respondeu 
ao confrade Agnelo que a “USE” deve ser prudente e só firmar sua opinião naquele assunto 
em que conhece todos os pormenores e os quais não pairam dúvidas; que, entretanto a 
D.E. havia estudado a entrevista do confrade Herculano Pires, intitulada “O Problema da 
Materialização” e iria, com anuência do C.D.E., publicá-la na íntegra no Jornal Unificação; 
- Tendo em  vista que a aludida entrevista contém o necessário ao esclarecimento dos 
Espíritas. Comunicou o Sr. Carlos Jordão que a F.E.B. estava providenciando a impressão, 
junto ao órgão competente, de um selo comemorativo do Centenário de publicação do 
Evangelho Segundo o Espiritismo; comunicou, ainda que a F.E.B. delegou poderes à USE, 
para a convocação do Simpósio das Sociedades de âmbito Estadual do norte e participação 
daquelas que não estiveram na do Nordeste, a realizar-se nos dias 24, 25, e 26 de julho do 
corrente ano, na cidade de Belém do Pará; que a União Espírita Paraense, consultada sobre 
a possibilidade de ser Belém, a sede do simpósio, respondeu afirmativamente, que com 
respeito à Campanha de Aprimoramento Moral, aprovada em a última reunião do C.D.E., 
para divulgação em todo o Estado, por ocasião da Comemoração do Centenário da 
publicação do Evangelho Segundo o Espiritismo, foi levada ao C.F.N. – que a aprovou com 
júbilo e que, naquela oportunidade, propôs a realização de idêntica campanha em todo o 
Território Nacional, por intermédio das Sociedades de âmbito Estadual representadas no 
referido Conselho, obtendo também aprovação, que o referido trabalho está sendo enviado 
juntamente com uma mensagem do Dr. Bezerra sobre Unificação, a todos os órgãos da 
“USE” e, também às Federações de todos os Estados. – O confrade Altivo Ferreira pediu a 
intercessão do representante da “USE”, junto à F.E.B., para que haja compreensão por 
parte desta quanto ao laborioso trabalho que vem sendo desempenhado pelas Mocidades 
na realização das futuras concentrações de Penápolis e Marília, pois que havia 
descontentamento por parte das Mocidades com respeito à autorização da FEB, objeto de 
diversas apreciações por parte do C.D.E..- O Dr. Monteiro de Barros informou que o 
assunto está verbalmente explicado ao Sr. Wantuil de Freitas. – O Sr. Carlos Jordão da 
Silva comunicou aos senhores Conselheiros que, em cumprimento ao que preceitua o 
capítulo II, art.º 6, parágrafo 1º, deveria ser marcada a data da próxima Assembleia Geral 
Ordinária, para eleição de novos representantes dos órgãos da ‘USE’ – Os Senhores 
Conselheiros escolheram a data de 27 e 28 de junho do corrente ano para a realização da 
referida Assembleia. A Secretaria da D.E. fará as comunicações de estilo. – A seguir, foi lida 
a ata da última reunião que foi aprovada por unanimidade. - O Sr. Presidente esclareceu 
que uma das deliberações do C.D.E., na última reunião, foi a de que se escrevesse aos 
Diários Associados agradecendo a divulgação dos assuntos espíritas pelos seus jornais e 
revistas, mas devido ao incidente em Uberaba, com grande repercussão no País, a D.E. 
julgou oportuno ouvir novamente o C.D.E., para confirmação ou não do envio da carta. - 



Discutido o assunto, o C.D.E. revogaria a autorização anterior. - O Sr. Presidente, a seguir, 
suspendeu a reunião às 12:30 horas para o lauto lanche oferecido pelo C.M.E. – Reaberta 
a reunião, às 13:30 horas para o assunto de vários e palavra livre. - O Sr. Tesoureiro da 
D.E., com a palavra, apresentou o balancete de 29/2/64, comentando os tópicos mais 
importantes. Propôs o Sr. Carlos Dias a retirada do balancete da rubrica Mantenedores, 
em virtude de seu caráter apenas figurativo na Contabilidade e não vem sendo 
correspondida pelas pessoas que deixam integralizá–la. – Proposta não aprovada. Todavia 
os devedores da referida rubrica serão cientificados de seus débitos e convidados a saldá-
los. A Secretaria providenciará a correspondência a respeito. O Sr. Carlos Dias propôs, 
ainda, a aplicação do dinheiro em conta do “Fundo da Evangelização da Criança”, no total 
de Cr$ 117.352,90, depositado em Banco, em virtude da depreciação da nova moeda. – 
Considerou, também, que os juros oriundos do depósito, nada representam em 
comparação com a desvalorização desordenada da moeda. O assunto foi amplamente 
discutido pelos confrades Carlos Dias, Dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva 
e Apolo Oliva Filho. – Sobre o assunto o C.D.E. deliberou o seguinte: que seja ouvida a 
Comissão de Evangelização da Criança da “USE”, devolvendo-se às Mocidades Espíritas e 
outros financiadores daquele fundo as importâncias doadas, com exceção daqueles que, 
espontaneamente, fizerem doações das mesmas à Tesouraria da “USE”. – Durante a 
discussão fizeram doação à “USE” dos seus créditos, o Sr. Carlos Jordão da Silva, 
representantes da UMESP, União Mocidade Espírita “Lappa”, Mocidade Espírita de Rio 
Claro, Mocidade Espírita de Bauru – O Sr. José Garcia, de São José do Rio Preto, 
apresentou aos membros do C.D.E, um duplicador à gelatina, que desempenha papel 
semelhante ao do mimeógrafo, porém de custo mínimo e que poderá ser utilizado para 
feitura de circulares, testes, programas de estudo, etc. Forneceu a “USE” um duplicador 
pronto e deu aos presentes, uma cópia da receita de como se fabrica e funciona o duplicador 
à gelatina de iniciativa da UME de São José do Rio Preto mereceu aplausos do C.D.E. – O 
Sr. Fabio Dutra leu sugestões para os Curso de Preparação de Evangelizadores para a 
Infância e Juventude. Os cursos a serem ministrados serão intensivos e extensivos, 
obedecendo o programa da pasta organizada pelo Depto. de Infância e Juventude da 
‘FEESP”. - O Sr. Emílio Manso Vieira discorreu sobre o assunto e sugeriu que o programa 
constante da pasta aludida seja revisado e adaptado à cultura dos elementos que o 
acompanham se inscrevam no curso, visto que a maioria dos interessados não possuem 
geralmente capacidade para aprender a matéria nos moldes técnicos em que está colocada. 
– O assunto comportou apreciada discussão e o C.D.E. terminou por designar uma 
comissão composta do Srs. Emílio Manso Vieira, Fabio Dutra e Nely de Barros para 
apresentar um preâmbulo e normas a serem adotadas para o Curso. - A comissão reunir-se-
á a 11-4-64 em são Paulo. Em 17-4-64 a UME Taubaté fará realizar uma festa comemorativa 
da 1ª Turma de Advogados da Faculdade de Direito de Taubaté. O orador será o Prof. 
Herculano Pires – Entre os formandos se encontra o nosso prezado confrade e Presidente 
do C.M.E. Sr. Paulo Toledo Machado. – A D.E. fazer-se-á apresentar nas solenidades. - O 
Dr. Ary Lex comunicou que no dia 11-4-64, sábado, às 20 horas, haverá reunião da 
Comissão Especial para tratar da reforma do Regulamento Unificado das Concentrações 
de Mocidades Regionais. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente solicita a confrade 
Nely de Barros que fizesse a prece de encerramento da reunião, agradecendo, a seguir, a 
colaboração recebida dos senhores conselheiros para o bom andamento do trabalho. Para 
constar, eu, Djalma de Deus Silva, lavrei a presente ata que, se aprovada, será por todos 
assinada. 
 
São Paulo – 8 – março – 1964.  
 
Assinaturas. 





















Ata # 111 – 22 de junho de 1964 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da Primeira Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, digo, 111ª Reunião da “USE”. Aos vinte e dois dias do 
mês de junho de mil novecentos e sessenta e quatro, às nove horas e trinta minutos, no 
salão Cairbar Schutel, gentilmente cedido pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
sita à rua Maria Paula nº 158, nesta cidade de São Paulo, realizou-se a primeira reunião do 
novo Conselho Deliberativo Estadual da “USE”, empossado em data de 27 de junho 
corrente, pela IV Assembleia Geral Extraordinária da “USE” com a finalidade de eleger e 
dar posse à nova Diretoria Executiva – Presentes os seguintes conselheiros, que assinaram 
o livro de presença: - I – Entidades Patrocinadoras;  2 – Sociedades Especializadas de 
Âmbito Estadual, rigorosamente Espíritas; 3 – Conselhos Regionais e 5 – Uniões Distritais. 
– Abrindo a reunião, o dr. Ary Lex, presidente da Assembleia, comunicou que, sendo uma 
reunião do Conselho Deliberativo, deveria este designar um presidente e um Secretário ad-
hoc para presidi-la. – Por proposta do confrade Apolo Oliva Filho aceita, foram nomeados; 
para presidente: Dr. Altivo Ferreira e para secretário Djalma de Deus Silva. – O Sr. 
Presidente, verificando haver número legal, deu por aberta a reunião, solicitando ao 
confrade Carlos Jordão da Silva – rogasse ao alto, em prece de abertura, proteção para os 
trabalhos do C.D.E. – O Sr. Presidente pediu fosse lido, para conhecimento dos membros 
do C.D.E., o Regimento Interno que disciplina as suas atribuições, principalmente àquelas 
que dizem respeito a eleição da D.E. – Em seguida determinou fosse lida a relação dos 
novos componentes do C.D.E. – A seguir declarou o Sr. Presidente que cabia ao plenário 
deliberar quanto ao processo de votação, em virtude da omissão do Regimento Interno 
sobre o assunto. – Após deliberada, digo, acalorado debate, com apresentação de sugestões 
de diversas sugestões, digo, naturezas, pelos senhores conselheiros deliberou-se que a 
votação será por escrutínio secreto, através de chapa, inicialmente coordenada pela seguinte 
comissão: Roberto Previdello, Ignácio Giovine, Jaime Monteiro de Barros, Dr. Ary Lex e 
Munir Stefani. Deixou claro que a chapa coordenada pela referida Comissão é apresentada 
a título de sugestão, podendo cada votante fazer as alterações que julgar conveniente. A 
seguir foi suspensa a reunião por 10 minutos, reabrindo-a, terminando o prazo, para fazer 
a leitura dos nomes da diretoria anterior, em atenção ao pedido do confrade Clovis Salles. 
– Ato contínuo, tendo recebido a chapa pronta da Comissão designada, deu, um por um, 
os cargos e nomes indicados para que os Senhores Conselheiros pudessem, a seu critério, 
organizar sua chapa. – Feito isso, foram designados para escrutinadores os drs. Eurípedes 
de Castro e Roberto Domingos Andreucci. – O Sr. Secretário procedeu, pelo livro de 
presença, a chamada nominal dos representantes com direito a voto, tendo cada um 
depositado, na urna própria, o seu voto – Verificando o Sr. Presidente que todos tinham 
exercido seu direito, entregou a urna aos secretários que procederam a contagem de 33 
votos que conferiu com o livro de presença. – Procedida a apuração os senhores 
Escrutinadores anunciaram o seguinte sufrágio: Para Presidente: Carlos Jordão da Silva – 
31 votos; Luiz Monteiro de Barros, 1 voto. Para Vice-Presidente: Dr. Luiz Monteiro de 
Barros, 31 votos; dr. Ary Lex, 1 voto; Para Secretário-Geral – Apolo Oliva Filho, 30 votos: 
Emílio Manso Teixeira, 1 voto: 1 voto em branco. – Para 1º Secretário Djalma de Deus 
Silva, 32 votos. Para 2º Secretário: Paulo Alves Godoy, 32 votos. Para 3º Secretário: Abel 
Glazer, 30 votos; Roberto Andreucci, 1 voto; 1 voto em branco. Para 1º Tesoureiro: Carlos 
Dias, 32 votos. Para 2º Tesoureiro: Ignácio Giovane, 31 votos; Carlos D’Amico, 1 voto. – 
Procurador: Dr. Bertho Condé. Em face da apuração procedida, o Sr. Presidente declarou 
eleita e empossada a seguinte Diretoria: Presidente: Carlos Jordão da Silva; Vice-Presidente: 
dr. Luiz Monteiro de Barros; Secretário Geral: Apolo Oliva Filho, 1º Secretário Djalma de 
Deus Silva; 2º Secretário: Paulo Alves Godoy; 3º Secretário: Abel Glazer; 1º Tesoureiro 
Calos Dias; 2º Tesoureiro: Ignácio Giovane; Procurador: Dr. Bertho Condé. – O Sr. 



Presidente congratulou-se com a diretoria eleita, apresentando, em seu nome e do C.D.E., 
votos de feliz gestão aos companheiros eleitos. Em nome da Diretoria recém-empossada, 
agradeceu o confrade Carlos Jordão da Silva. A Assembleia elegeu, por unanimidade, para 
representar a “USE” junto ao C.F.N. os diretores Carlos Jordão da Silva – efetivo e dr. Luiz 
Monteiro de Barros – suplente. – O Sr. Presidente solicitou aos senhores Conselheiros que 
marcassem a data da 1ª reunião do C.D.E., tendo sido escolhida a data de 13 de setembro 
de 1964. – Nada mais havendo a tratar, após prece de agradecimento do confrade Carlos 
Jordão da Silva, o Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Djalma de 
Deus Silva, secretário ad-hoc, lavrei a presente ata que vai assinada na forma regulamentar. 
 
Assinaturas. 













Ata # 112 – 13 de setembro de 1964 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da Segunda Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo 
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro, na sede 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, à Rua Santo Amaro 362, São Paulo, Capital, 
reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da U.S.E., em sua segunda reunião do presente exercício, 
com a presença dos conselheiros representantes da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga 
Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita, Clube dos Jornalistas Espíritas, Instituto Espírita 
de Educação; 1º, 2º, 4º, 7º, 8º, 11º, 13º, 14º, 17º, 19º, 22º, 24º e 25º C.R.E.s; das “U.D.E.s” da 2ª , 3ª, 
4ª, 6ª, 9ª, 10ª, 12ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Zonas; dos membros  da D.E., Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, Paulo Alves de Godoi, Abel Glaser, Carlos Dias, e Ignácio Giovine; do Diretor do 
Departamento de Assistência Social Dr. Roberto Domingos Andreucci; “U.M.E.s” de Franco da Rocha, 
Suzano e São Caetano do Sul, os quais assinaram o livro de presença. – A prece de abertura dos 
trabalhos foi proferida pelo confrade Altivo Ferreira, seguindo-se breve manifestação do plano 
espiritual, por intermédio do médium Prof. Emílio Manso Vieira. – Na ausência do presidente da USE, 
Sr. Carlos Jordão da Silva, que se encontra enfermo, assumiu a presidência da reunião o vice-presidente, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, que saudou os presentes e discorreu rápidas palavras sobre a atualidade 
do Movimento de Unificação, passando, a seguir, à consideração do C.D.E. os assuntos constantes da 
Circular 17/4 – agosto de 1964. – 1) O Sr. presidente propõe que seja restabelecida em dezembro do 
ano em curso a “Campanha do Aprimoramento Moral”, abrangendo todo o Brasil. – O representante 
do 1º CRE, Dr. Altivo Ferreira, manifestou-se favoravelmente, seguindo-se aprovação unânime de todos 
os presentes. – 2) É feita a leitura da carta procedente do C.R.E. de Jaú, dando a conhecer os nomes 
dos representantes dessa Região junto ao C.D.E.: Titulares: Pedro Carrera e Nelson Rinaldi; Suplentes: 
Dr. Cyro Serra e Walter Comini. – 3) O Secretário Geral da U.S.E., Prof. Apolo Oliva Filho, faz a 
leitura do Relatório Geral da Diretoria Executiva, aprovado. – 4) Movimento Universitário Espírita: 
com referência ao pedido de integração dessa Entidade no C.D.E. da USE, esclareceu o Sr. Secretário 
Geral que efetuou rigoroso estudo dos estatutos da mesma, nada tendo a objetivar, sendo favorável o 
parecer da D.E. O confrade Clóvis Moreira Selles, do 4º C.R.E. (Taubaté), observou que nos munícipios 
em que o M.U.E. tenha secções ou núcleos, os mesmos deverão integrar-se nas Uniões Municipais 
Espíritas, no que foi endossado pelo representante do 1º C.R.E., que evidenciou a necessidade de 
compromisso das Instituições Estaduais Unificadas no sentido de que trabalhem em harmonia com os 
órgãos da USE. – Reforma dos Estatutos: foi mantida pelo CDE a data limite de quinze de outubro 
próximo para a recepção de propostas atinentes à Reforma dos estatutos da USE que se manifestem a 
respeito. – 6) O representante do 2º C.R.E. (Sorocaba) aborda assunto relativo ao não funcionamento 
do 16º C.R.E. (Botucatu), acrescentando proposta de integração desde àquele. – Ventilou-se, 
entretanto, a estreita ligação que já existe entre a UME de Lençóis Paulista e o 8º C.R.E. (Bauru). – 
Diante do exposto, o CDE aprovou a incorporação do CRE da 16ª Região (Botucatu) ao 2º CRE 
(Sorocaba), com exceção da cidade de Lençóis Paulista, que ficará agregada ao 8º CRE (Bauru). – 7) 
Criação de uma UDE além de Tietê, a Pirituba: o Sr. Secretário Geral informa o Conselho que o 
C.M.E. deu parecer de que um mês seria tempo exíguo para estudar a questão, pedindo que fosse 
retirado da ordem do dia o referido item. – 6 Sr. José Antunes Pereira, Representante junto à UDE da 
6ª Zona (Lapa) reafirma a necessidade da criação dessa nova U.D.E., expondo às várias razões alusivas 
ao tema, principalmente o fato de os espíritas de além Tietê e Pirituba serem na grande maioria 
formados de operários, impossibilitados de comparecer às reuniões da 6ª UDE, finalizando que os 
confrades daquele local desejam unir-se, esperando ser atendidos na reivindicação. – O confrade 
Ignácio Giovine reforça a justificativa do C.M.E., no sentido de que a protelação pedida prende-se 
exclusivamente ao fato de não haver tido tempo suficiente no trato da questão. – Diante do acima 
referido, o CDE resolveu adiar a decisão para sua próxima reunião. – 8) O Dr. Ary Lex, fazendo uso da 
palavra, manifesta-se contrário a que se mantenha o C.R.E. de Avaré, impossibilitado de funcionar, por 
questões humanas. – Propõe, outrossim, que se anexe, além desse, o C.R.E. de Catanduva e 
Itapetininga a Ribeirão Preto, pelas mesmas razões, porque tal situação provoca, inclusive, o problema 



de quórum às Reuniões do CDE. – O confrade Altivo Ferreira pondera que a melhor estruturação é 
ainda a primitiva; aplaude a atitude de anexação, mas evidencia o problema de paridade de votos de 
UDEs e CREs, propondo um estudo global por parte do Departamento de Organização. – O Sr. 
Secretário Geral ressalta a necessidade de consultar-se os órgãos objeto de reestruturação. – O Sr. 
presidente concordante às palavras do secretário geral, propõe que a D.E. estude, elabore 
correspondência junto a tais órgãos, trazendo os resultados à apreciação do CDE. – Em face da proposta 
do Dr. Altivo Ferreira, o Dr. Ary Lex retira a sua. – O confrade Ignácio Giovine sugere que se verifique 
quantas UDEs e CREs estão funcionando organizados e só então se estude e delibere. – O Sr. 
presidente, tudo anotado, afirma que o problema será estudado pela D.E., para a próxima reunião do 
C.D.E. – 9) O Sr. presidente faz um apelo no sentido de que todas as vezes que um C.R.E. não 
compareça à reunião do Conselho, justifique. – 10) O representante do 22º C.R.E. (Jaú) dirige-se às 
UMEs que integram os CREs inativos, concitando-as a que se esforcem no sentido de os CREs referidos 
não se dissolverem, e ressaltando que, a exemplo do que ocorreu em Jaú, um elemento idealista pode 
fazer um CRE funcionar. – 11) O confrade representante do 7º CRE (Araraquara) evidencia a 
necessidade de elementos novos – 12) O Sr. Presidente informa que nada há a dizer com respeito ao 
Conselho Federativo Nacional da F.E.B. – 13) Em relação à concentração com os Estados do Norte; 
realizada em Belém do Pará, informou ter sido o trabalho bem aproveitado, com bons elementos, 
reuniões e teses, acrescentando que será proposta a realização de uma última concentração, Central, 
para ir-se, depois, à Nacional, no fim de 1965 ou início de 1966. – 14) O 1º Tesoureiro, Sr. Carlos Dias, 
apresentou o balancete de 31 de agosto de 1964, salientando as partes mais importantes, demorando-
se, particularmente no que concerne à despesa e receita do jornal “Unificação”, concluindo que é 
deficitária. – Após suas considerações quanto aos órgãos que não têm saldado ao compromisso de 
pagamento às quotas do jornal, o CDE resolveu expedir o seguinte comunicado: “Os órgãos que, até a 
próxima reunião do CDE, em dezembro, reiteradamente, não tem quitado os jornais, nas próximas 
edições serão cortados, tendo em vista o alto preço do jornal”. – 15) Atualizações dos preços do jornal 
“Unificação”: ressaltou o Sr. Carlos Dias que cada exemplar do jornal, atualmente, custa CR 17,40, 
mais as despesas do correio; com as novas tarifas postais e o aumento da impressora, propõe que o 
preço seja elevado para CR$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) cada exemplar; que as assinaturas anuais no 
pais, sejam elevados para CR$ 800,00 (oitocentos cruzeiros), e no exterior para CR$ 1.000,00 (mil 
cruzeiros), a partir de setembro de 1964: aprovado. – 16) O Sr. presidente apresenta ao CDE proposta 
da D.E., no sentido de, quanto ao plano bienal de trabalho (1964-66), conservar-se o plano atual, 
completando-o com os assuntos julgados de relevante importância que forem surgindo no decorrer do 
biênio, e adaptá-lo às conclusões finais do Simpósio Espírita Centro-Sulino: aprovado. – 17) O Sr. 
Secretário Geral lê, para conhecimento dos srs. conselheiros, as conclusões da Comissão Especial 
constituída pelo CDE para reestudar o Regulamento Unificado das Concentrações de Mocidade 
Espíritas. – O confrade Clovis Moreira Selles fez objeções quanto ao artigo 6º, no seu parágrafo único, 
sendo o mesmo desdobrado. – Foram as seguintes as resoluções da comissão, aprovados pelo C.D.E.:  
1º) Denominação: passa a ser “Regulamento Padrão”, em lugar de “Regulamento Unificado”; 2º) 
Aplicação: o “Regulamento Padrão” aplicar-se-a as Concentrações de Mocidades Espíritas que o 
adotarem; 3º) Cidade Sede: os órgãos da Unificação (UMEs, CREs, CME, DE) formularão credencial 
aos moços abonando a pretensão da candidatura da cidade-sede, redigindo-se o Art. 6º do 
“Regulamento Padrão”, nos seguintes termos: “Art. 6º: - A candidatura da cidade-sede será feita por 
escrito com referência expressa aos requisitos do artigo anterior, com manifestação da U.M.E. da 
respectiva cidade, e até o início da Assembleia  Geral. – Parágrafo Primeiro: o CRE respectivo se 
manifestará supletivamente à UME que estiver inativa e nada sendo providenciado a D.E. se 
manifestará com audiência do Departamento de Mocidades. – Parágrafo Segundo: idêntico critério se 
aplicará às candidaturas das cidades para a realização das prévias. – 4º) Regimento Interno: O Conselho 
Diretor poderá elaborar um Regimento Interno de seus trabalhos, acrescentando-se ao artigo 17º a letra 
“k”, com a seguinte redação: - “Elaborar e alterar o Regimento interno de seus trabalhos com atenção 
às normas deste Regulamento Padrão.” – 5º) Alteração: Tendo sido aprovado pelo C.D.E., competirá a 
este a alteração do “Regulamento Padrão”, redigindo-se o artigo 4º nos seguintes termos: - “Art. 40º: - 
Este Regulamento foi adotado na _____ a. Concentração de Mocidades Espíritas de ____ do Estado 
de São Paulo realizada em ____/___/19___, e será modificado por deliberações do C.D.E. – 18) Foi 



aprovada sugestão do confrade Altivo Ferreira, no sentido de que o Departamento de Mocidades da 
USE coopere com os C.D. das Diversas Concentrações de Mocidades na elaboração e aplicação da 
pauta dos seus trabalhos, dada a responsabilidade de que se revestem, agora que são realizados sob os 
auspícios da USE. – 19) Foi aprovada sugestão do confrade Natalino D’Olivo, no sentido de que os 
órgãos da USE e demais sociedades unificadas esmerem-se na elaboração dos programas artísticos que 
antecedem às reuniões públicas, especialmente aquelas levadas a efeito durante as Semanas Espíritas. – 
20) O confrade José de Faria, do 11º CRE (S. J. Rio Preto), opina que as Concentrações de Mocidades 
deveriam ter, uma, ou no máximo duas prévias, ao invés de 3 e 4. – O Dr. Ary Lex manifesta-se favorável 
a 3 prévias, ponderando que trazem o benefício da maior aproximação, estímulo e entusiasmo, com 
reflexos positivos. – Declara-se também a favor das Tertúlias, após as reuniões, extra-programa, sempre 
fiscalizadas. Faz ainda um apelo a que se dê oportunidade ao elemento moço, na tribuna, durante as 
concentrações, prévias e Semanas Espíritas, tendo em vista que são os substitutos e precisam de exercício 
e preparo. – Palavra Livre: 1) O Prof. Emílio Manso Vieira participara que chegará em São Paulo, dia 
19 próximo, o Dr. Luiz Pastiglione. – 2) O Sr. Secretário Geral faz a distribuição de circulares atinentes 
à realização, de 23 a 30 de janeiro de 1965, pelo Departamento da Infância e Juventude da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, sob os auspícios da USE, do IV Curso Intensivo de Preparação de 
Evangelizadores, nesta Capital – Local: Casa Transitória da FEESP; idade mínima 17 anos; matrículas 
por intermédio do Centro ou entidade a que pertençam os candidatos; encerramento de matrículas, 
30 de novembro de 1964. – 3) O confrade Sérgio Rodrigues, da UME de Franco da Rocha, participa o 
trabalho assistencial que estão realizando e convida os confrades a visitarem, o que será, inclusive, 
incentivo aos elementos locais. – 4) o confrade Clóvis Moreira Selles lê relatório do III Curso intensivo 
de Preparação de Evangelizadores, realizado em Taubaté, e entrega uma pasta do respectivo curso, para 
os arquivos da USE. – 5) O confrade Heitor Miranda, do 25º CRE, congratula-se com o trabalho 
realizado por Taubaté, participa que a UME de Presidente Prudente está trabalhando no sentido de 
conseguir sede própria às cinco sociedades que a compõem, - bem como a inauguração, no dia 11 de 
outubro próximo, de um Lar para meninas. – 6) O representante do 14º CRE (Barretos) participa a 
realização da 4ª Semana Espírita e da 7ª Exposição do Livro Espírita, em lugar público, na cidade, e que 
esse CRE voltará a se fazer representar nas reuniões do CDE. – 7) O Representante do 22º CRE (Jaú) 
diz ser desejo desta Região que a USE faça realizar uma reunião do CDE nesta cidade. – Entretanto, o 
representante do 11º CRE (São José do Rio Preto) reitera o convite anteriormente formulado, no 
mesmo sentido. – Desta forma, o CDE aprovou que sua próxima reunião se realize no dia 13 de 
dezembro próximo, na cidade de São José do Rio Preto, ficando Jaú para sede da reunião seguinte. – 
Como nenhum dos presentes quisesse mais fazer uso da palavra, o Sr. presidente deu por encerrado o 
encontro, às 14,35 hrs, após a prece de encerramento proferida pelo confrade Dr. Eurípedes de Castro. 
– Nada mais tendo a registrar, dei por encerrada esta ata, por mim, Abel Glaser, 3º Secretário, lavrada, 
e que após aprovada será assinada por quem de direito. 
 
Assinaturas. 























Ata # 113 – 13 de dezembro de 1964 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
113ª Reunião do Conselho Estadual, digo, Deliberativo Estadual da “USE” 

 
Aos treze dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e quatro, na cidade de São 
José do Rio Preto, na sede da Associação Espírita Allan Kardec, sita à rua Floriano Peixoto, 
975, às 9 horas, reuniu-se, ordinariamente, para apreciar os assuntos constantes da ordem do 
dia relacionados na circular nº 17/5, de 13 de novembro de 1964, o conselho Deliberativo 
Estadual da “USE”. _ Assinaram o livro de presença os representantes dos Conselhos 
Regionais: 4º - 7º, 8º, 9º, 11º, 13º, 14º, 17º, 19º, 22º, 24º, e 25º CRES; o C.M.E., representados 
pelas “UDES” da 2º, 3º, 6º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º zonas. A Diretoria 
Executiva na pessoa de seu Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º e 3º Secretários e 
1º Tesoureiro e do membro do Deptº A. Social; das Entidades – Integradas: FEESP, LEESP e 
Sinagoga Espíritas. _Presentes, também, representantes das ‘UMES’ de Tupã, São Caetano do 
Sul, Taubaté, Presidente Prudente e Marília e do Conselho Diretor da 1ª Confraternização de 
Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil. _ O Sr. Presidente, verificando haver número legal, 
deu por aberta a reunião, todavia, antes de tratar dos assuntos em pauta, pediu licença para 
apresentar aos Espíritas de S. José do Rio Preto, em nome da D.E., do C.M.E. e dos 
representantes do Interior, expressivos agradecimentos pela hospitalidade e carinho com que, 
em seus lares, recepcionaram as delegações; da mesma forma congratulou-se com os confrades 
do interior e da Capital pelo interesse posto a serviço do ideal do movimento de “Unificação”. 
_ Após a prece do confrade José de Faria o sr. Carlos Jordão da Silva convidou os presentes 
para de pé, por 1 minuto, prestar um tributo de reconhecimento ao espírito de Caibar Schutel 
que tem sido um batalhador pela causa espírita na cidade de S. J. do Rio Preto. _ A seguir, em 
cumprimento ao item 1º, foi dada a palavra ao secretário Geral que apresentou o relatório das 
atividades da D.E. – que foi aprovado com adendo do dr. Jaime Monteiro de Barros referente 
ao CRE da 28ª Região (São Joaquim da Barra) que foi agregado, no mês de outubro do corrente 
ano, ao 9º CRE (Ribeirão Preto) constando o assunto de ata encaminhado pelo CRE á D.E. _ 
Ato continuou sou da palavra o Sr. Presidente para salientar as atividades da “USE” no C.F.N., 
órgão da F.E.B., tendo informado que a proposta para a realização da próxima Concentração 
das Sociedades Espíritas de Âmbito Estadual, a realizar-se em Brasília ou Goiânia, nos dias 30 
e 31 de julho e 1º de agosto de 1965, foi aprovada. Foram, também, aceitas as propostas para 
renovação da “Campanha de Aprimoramento moral” em todo o País e a utilização da “Coluna 
Movimento de Unificação” na Revista “Reformador” da FEB para noticiar a realização da 1ª 
Conjeb, em Marília, em abril de 1965. Informou, ainda, o sr. Carlos Jordão da Silva, com 
respeito a 1ª Conjeb, que a oficialização, digo, que a “USE” enviou ofício às entidades de 
Ambito Estadual comunicando a realização do importante cometimento, bem como fez 
acompanhar os ofícios dois números do Jornal “Unificação” contendo o regulamento interno 
e o Regulamento da Concentração. _ Com referência a este assunto pediu a palavra para 
comunicar providências tomadas o confrade Luiz Francisco Gliglio. Anunciou que o C. 
Diretor da Conjeb, prevendo grande número de concentristas, dado o grande interesse que 
vem despertando a realização, está tomando as medidas necessárias para recepção e alojamento 
dos mesmos, que, para fazer face as despesas que forçosamente aparecerão, a Direção da 
Conjeb fez imprimir cerca de 5.000 folhinhas Espíritas contendo fotografias dos grandes vultos 
espíritas e uma série de dados históricos referente à Doutrina. Cada conjunto de 4 folhinhas 
será vendido ao preço de Cr$ 1.000,00. A seguir, pelo tesoureiro da Conjeb, sr. Joaquim, foi 
mostrada á assembleia obras completas de Allan Kardec, em belíssima encadernação e em 



ótimo papel, que serão vendidas ao preço de Cr$ 25.000,00 cada coleção. _ O confrade Luiz 
Fco. Gliglio, em nome do Conselho Diretor da Conjeb, ofertou um conjunto de folhinhas a 
“USE”. _ Recebidas com grande entusiasmo as importantes iniciativas da 1ª “Conjeb. _ Sobre 
o assunto financeiro ligado á “Conjeb” pediu a palavra o dr. Eurípedes de Castro para fazer 
duas propostas ao C.D.E. A 1ª de se conseguir, junto ao Governo do Estado, auxilio para a 
realização da 1ª Conjeb; 2º) – oficiar-se ao Governo solicitando redução nos preços das 
passagens aéreas (VASP) para os concentristas e inclusão de maior número de vagões nos trens 
que se destinarão à Marília na ocasião da realização da Concentração da 1ª “Conjeb”. _ A 
primeira proposta foi rejeitada e a segunda recebida com especial carinho pelo C.D.E. e pela 
C.D. da “Conjeb”. _ Encerrando este assunto o sr. Jordão informou que a D.E. havia aprovado, 
entre seus membros, a publicação, pelos órgãos da “USE”, de artigo escrito pelo confrade Luiz 
Monteiro de Barros de solidariedade a José Arigó e que, todavia, essa medida só seria levada a 
efeito se aprovada pelo C.D.E. _ Após exposição verbal do confrade Monteiro de Barros o 
C.D.E. ratificou a publicar. _ Sobre a condenação do confrade, digo, pela Justiça Pública de 
Congonhas do Campo, o Dr. Eurípedes de Castro informou que haver utilizado a Tribuna da 
Câmara dos Deputados para solicitar o indulto do referido confrade na devida oportunidade. 
_ O dr. Luiz Monteiro de Barros solicitou a palavra para falar a respeito do Plano de 
Dinamização dos órgãos da USE, concitando os centros, UDES, UMES e CRES que 
procurem, por todos os meios possíveis e dentro das normas adotadas pelo Simpósio – Centro 
Sulino, propagar a Doutrina nos seus 3 aspectos fundamentais. _ O confrade Jaime Monteiro 
de Barros informou que o 9º CRE mantem se descurado deste importante trabalho e que, há 
8 meses, vem dando aulas periódicas sobre Doutrina e estas são organizadas e expostas por 14 
elementos e divulgados nos 18 centros da região. _ Com referência ao item IV (criação de uma 
União Distrital além Tietê e Pirituba) o C.D.E. ratificou as considerações do CME da Capital 
denegando o desdobramento da UDE da 6ª Zona. _ Com referência a Dinamização das 
recomendações do Simpósio Centro Sulino, em nosso Estado, o Jornal Unificação publicará 
amplas notícias a respeito; _ tendo como finalidade proporcionar elementos elucidativos para 
estudo e colaboração no sentido de harmonizar o movimento Espírita no Brasil. _ Diversos 
confrades usaram da palavra para referências a assuntos ligados às mocidades, afirmando que 
ainda não houve perfeito entendimento na denominação desta e nem no limite de idade para 
seus integrantes. _ O assunto trouxe acalorado debate e houve, inclusive, sugestão para que 
este problema fosse levado para pauta dos trabalhos da “Conjeb” Marília 1965. _ Apreciados 
todos os assuntos da ordem do dia o sr. Presidente deixou a palavra livre; _ A UDE da 17ª 
Zona apresentou proposta no sentido da elevação das mensalidades dos centros adesos às 
UDES e UMES para o valor único de Cr$ 100,00 a partir de janeiro de 1965. Aprovada, 
também, após exposição e explicações do confrade Roberto Domingos Andreucci, a confecção 
da ficha modelo “Padrão para os Departamentos de Assistência Social, organizada pelo Deptº 
de Assistência Social da “USE”. _ O dr. José Pereira Novo, da UME de Barretos, comunicou 
que foi fundada a UME de Guaíra, que será uma força a mais para que se instale a CRE de 
Barretos. _ O Sr. Presidente deu a palavra ao sr. Otavio Zeglioto e sr. Edson, representantes da 
F.E.E.P., que pela primeira vez tomaram parte em uma reunião da “USE”, para se 
pronunciarem e se, o desejasse apresentar sugestões quanto ao trabalho da “USE”. _ Ambos 
os confrades salientaram a participação da FEEP na divulgação da Doutrina e no movimento 
de Unificação, reconhecendo ser este um trabalho de suma importância e que merece todo 
apoio das entidades e dos confrades espíritas. _ O Sr. Alonso Garcia da UDE da 3ª Zona, fez 
significativo agradecimento, em nome das delegações do interior e da Capital, ao CRE de São 
José do Rio Preto, pela maneira com que organizou e possibilitou o bom andamento dos 
trabalhos, bem como a recepção carinhosa e fraterna que dispensou a todos os conselheiros. 



Nada mais havendo a tratar, com prece de agradecimento do confrade José de Faria, o sr. 
Presidente comunicou que a próxima reunião do C.D.E. seria realizada em São Paulo, dia 14 
de março, às 9 horas e, a seguir, deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Djalma de Deus 
Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada na forma regulamentar. 
 
Assinaturas. 
















