
1964
Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

13 e 27 de Janeiro
17 e 24 de Fevereiro

16 e 23 de Março
13 e 26 de Abril
11 e 25 de Maio

08, 15 e 22 de Junho
13 de Julho

10 e 24 de Agosto
14 de Setembro

12, 19 e 26 de Outubro
09 e 23 de Novembro
14 e 28 de Dezembro



Ata # 31 – 13 de janeiro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 31ª Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE realizada aos 13 
dias do mês de janeiro do ano de mil e novecentos e sessenta e quatro, nesta 
Capital, em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, com a presença dos 
diretores 

Carlos Jordão da Silva, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Emílio Manso Vieira, 
Carlos D Amico, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva 

que assinaram o livro de presença. Participou da reunião o sr. Edson Raszl do 
Departamento de Mocidades da USE. O confrade Carlos Jordão da Silva fez a 
prece de abertura. Lida ata da última reunião, foi aprovada por unanimidade. A 
seguir o sr. Presidente deu a palavra ao Secretário-Geral para apresentação do 
expediente. O sr. Apolo Oliva Filho, primeiramente, pediu licença para submeter 
à consideração da DE mensagem de incentivo que redigiu à Concentração de 
Mocidades Espíritas do Sul do Estado, Noroeste do Estado e Nordeste do Estado 
de São Paulo. Mensagem aprovada. O expediente consta de a) Carta da União 
Municipal Espirita de São João da Boa Vista – 5º CRE - pedindo informações a 
respeito do funcionamento deste CRE; b) Carta de 08-01-1964, do Clube de 
Jornalistas Espíritas de São Paulo, comunicando que fará realizar no dia 23-01-
1964, em sua sede, solenidade comemorativa de seu 16º aniversário. A DE será 
representada pelos diretores Carlos Jordão da Silva e Emílio Manso Vieira; c) 
Carta do mesmo Clube de 07-01-64 convidando para assistir, no dia 15-01-64, 
palestra comemorativa pelo 10º aniversário de proibição de funcionamento da 
Federação Espírita Portuguesa. A DE será representada pelo confrade Emílio 
Manso Vieira; d) Carta da Comissão Executiva do CME encaminhando 11 listas 
com os nomes dos centros integrados no movimento de Unificação; e) Programa 
da I Primeira Semana do Moço Espírita do ABC – organizada e patrocinada pelas 
Mocidades Espíritas do ABC adesas ao Departamento de Mocidades da USE, 
de 11 a 19-01-64; f) Carta da Organização Social Cristã “André Luiz” – OSCAL 
comunicando que estão sendo construídos os primeiros lares da Cidade da 
Fraternidade; g) Carta de Guarani d’Oeste de 11-12-63, comunicando a 
inauguração e posse da primeira diretoria do Centro Espirita Caminho de 
Damasco. A Secretaria responderá a todas as cartas recebidas. O 3º Secretário 
apresentou a síntese das resoluções das reuniões do CDE do dia 08-12-63, 
realizada em Bauru, que é a seguinte: I - Relatório da DE - aprovado; II – Leitura 
do expediente e da ata anterior. Está aprovada; III – Atividade da “USE” no CFN 
da FEB. Exposição do dr. Luiz Monteiro de Barros; IV - Proposta da DE sobre 
Campanha de Aprimoramento Espiritual - Aprovada. A DE deverá mimeografá-
la e enviá-la aos órgãos da “USE”; V - Convocação da Assembleia Geral 
Extraordinária para a reforma dos Estatutos da “USE” (sugestões nesse sentido). 
- O CDE aprovou a reforma. A Assembleia será marcada para a próxima gestão; 
VI - Remessa do jornal “Unificação “pelo reembolso postal (proposta da 
Tesouraria) - Aprovada. Foi aprovada, ainda, remessa de carta aos Diários e 



Emissoras Associados agradecendo a cobertura dada aos assuntos espíritas – 
A seguir foi dada a palavra ao sr. Tesoureiro que fez sucinta exposição do jornal 
Unificação, informando que o atraso para com ele da Tesouraria é de apenas 
um mês e, como está providenciando o recebimento de débitos atrasados, 
atualizará o pagamento ao jornal. Informou, ainda, que os gastos com o 
Unificação são, até 31/12/63, da ordem de Cr$ 1.200.000,00 e se todos pagarem 
pontualmente, o recebimento de Cr$ 1.300.000,00, dando o jornal superávit de 
Cr$ 100.000.00. A seguir analisou o sr. Carlos Dias os principais tópicos do 
balancete mensal de 31/12/63. O sr. Presidente, com a palavra, informou à DE 
que apresentou no CFN proposta, que foi aprovada, no sentido de consulta à 
União Espírita Paraense e aos Estados Norte no sentido da possibilidade da 
realização do próximo Simpósio Espirita, em julho do corrente ano, a realizar-se, 
havendo possibilidades, em Belém do Pará. - Em face a informação e a fim de 
que a Secretaria providencie a correspondência a respeito o sr. Presidente 
solicitou à DE a escala dos Estados que deverão ser consultados, sendo os 
seguintes: Pará, sede da Concentração, Alagoas, Piauí, Amazonas, Maranhão 
e Amapá. O sr. Carlos Jordão da Silva fez proposta para a próxima reunião do 
CDE visando a padronização e disciplinação dos cursos Intensivo e Extensivo 
de preparação de Evangelizadores. Cópia da proposta será encaminhada à 
Comissão de Evangelização da Criança - O confrade Paulo Alves de Godoy 
comunicou que o jornal “Unificação” nos meses de março e abril do corrente ano 
sairá em um só número em comemoração ao 1º Centenário do Evangelho 
Segundo o Espiritismo. O sr. Emilio Manso Vieira comunicou que no dia 06/02/64 
estará viajando para Pará. Manaus, Macapá e Teresina onde, a convite dos 
confrades dessas localidades, estará fazendo algumas palestras e dando cursos 
intensivos de Doutrina. Solicitou da DE material do Simpósio Centro-Sulino, 
Nordeste e Estado do Espírito Santo, bem como o Estatuto da “USE“ e jornais 
“Unificação“ para divulgação naquelas regiões. Leu, a seguir, artigo do 
companheiro Walter Accorsi, intitulado “Cristianismo e Espiritismo”, digo, 
“Cristianismo e Civilização”, para ser publicado, depois de ouvido o 
Departamento de Doutrina, pelo jornal Unificação. Não havendo nenhum outro 
assunto a ser tratado, o sr. Presidente pediu-me que fizesse a prece de 
encerramento da reunião. Para constar, nós, Djalma de Deus Silva e Apolo Oliva 
Filho, lavramos a presente ata que se, lida, discutida e aprovada, será 
devidamente assinada. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva presidente 
 











 

 

Ata # 32 – 27 de janeiro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 32ª- reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada aos vinte e sete dias do 
mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em sua sede 
social, à Rua Santo Amaro 362, com a presença dos diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos D’Amico e 
Djalma de Deus Silva 

que assinaram o livro de presença e do colaborador Elfay Luiz Apolo. A prece inicial foi feita 
pelo confrade Carlos Jordão da Silva. Lida a ata da última reunião, foi aprovada por 
unanimidade. O sr. Secretário-Geral passou a leitura do expediente a saber: Carta redigida 
pelo sr. Jordão à União Espírita Paraense consultando-a sobre a possibilidade da realização, 
naquela Capital, do próximo Simpósio Espírita. Carta aprovada. A secretaria datilografou 
diversas cópias do trabalho apresentado pela DE, e aprovado pelo CDE, sobre 
“Aprimoramento Moral” que tiveram os seguintes destinos: uma para o CFN, da FEB; outra 
para o jornal “Unificação” para ser publicado; outra para a mimiografia, a fim de tirar cópias 
que serão remetidas aos órgãos da “USE” e outra para o arquivo da Secretaria. Carta recebida 
do Conselho Federativo Nacional – da FEB- encaminhando súmula da ata da reunião mensal 
ordinária, realizada em 4-1-64, realçando o êxito dos trabalhos do Congresso Espírita Pan- 
Americano e Simpósio da Bahia. Carta de Rio Claro – de 9-1-64 - solicitando cópia do 
Regimento Interno da União Municipal Espírita de Assistência. O Instituto de Difusão Espírita 
Brasil - ofereceu à “USE” um exemplar do Anuário Espírita 1964. Carta do dr. Luiz Francisco 
Giglio referente, digo, consultando se os Estatutos padrão para Mocidades e as sugestões ao 
Regulamento Unificação da Confraternização de Mocidades Espíritas do Brasil já foram 
aprovados. O Departamento de Mocidade, a quem está entregue o assunto, providenciará a 
respeito. Carta da 1ª- Concentração de Mocidades Espíritas do Nordeste do Estado – Ribeirão 
Preto – de 10-1-64 – convidando para participar dos trabalhos  que serão realizados de 8 a 11-
2-64. O sr. Apolo Oliva Filho representará a DE na Concentração de Mocidades Centro Sul do 
Estado, a realizar-se em Jundiaí de 8 a 11-2-64. O sr. Tesoureiro comunicou estar 
providenciando a documentação pedida pelo Correio e Telégrafos necessária ao envio do 
jornal pelo reembolso postal. Sobre o trabalho do confrade Walter Accorsi, intitulado 
Cristianismo e Civilização o Departamento de Doutrina deu parecer favorável e foi o mesmo 
encaminhado à redação do Jornal. O dr. Luiz Monteiro comunicou que está providenciando, 
para submeter à apreciação da DE, o artigo sobre a L.B.V, objeto da aprovação do CDE. Nada 
mais havendo a constar , após prece final do confrade Elfay, o sr. Presidente deu por encerrada  
a reunião do que, para constar, eu, Djalma de Deus Silva e Apolo Oliva Filho, lavramos  a 
presente ata . 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 









 

 

Ata # 33 – 17 de fevereiro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 33ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da “USE”, realizada em dezessete de 
fevereiro, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em sua sede social, à rua Santo 
Amaro, 362, com a presença dos diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho e 
Djalma de Deus Silva, 

que assinaram o livro de presença. O sr. Carlos Jordão da Silva fez a prece de abertura da 
reunião. Lida a ata da última reunião foi aprovada. A seguir o sr. Secretário Geral apresentou 
o expediente, que constou de: a) Carta da União Municipal Espírita de Campinas, de 28/1/64, 
encaminhando um relatório da IV Semana Espírita e 17ª Concentração Confraternativa da 3ª 
Região, promovidas pela UME local. Relatório enviado ao jornal; b) Carta do Conselho Regional 
Espírita da 24ª Região – Piracicaba, de 26/11/63 comunicando a inauguração do Grupo Espírita 
“Luz e Verdade” e do Ambulatório Médico Espírita local; c) Carta do CRE da 4ª Região – 
Taubaté, de 27/1/64 comunicando que com a 17ª Região realizará de 5 a 11/7/64 um Curso 
intensivo para preparadores, digo, preparação de Escolas Espíritas de Evangelização do Vale 
do Paraíba; d) Carta de Luis, de 21/1/64, participando a XI, ou melhor, a IX Concentração de 
Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado de São Paulo; e)Relatório da IIª Concentração de 
Mocidades Espíritas do Centro-Sul do Estado de São Paulo, realizada de 8 a 11/2/64. 
Encaminhado ao Jornal; f) Telegrama, via western, da União Espírita Paraense concorde com 
a realização da próxima Concentração das Sociedades Espíritas de Âmbito Estadual, em 
Belém, de 24 a 26/7/64; g) Carta do Sr. Wantuil de Freitas ao presidente da “USE” 
comunicando que o CFN aprovou sua proposta de se comemorar condignamente o centenário 
do aparecimento do Evangelho Segundo o Espiritismo. Sobre o acontecimento a USE fará 
realizar, em São Paulo, nos salões da Federação, Liga Espírita, C.M.E. e Sinagoga, quatro 
conferências. Presidência – O sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que o projeto de 
Regulamentação da Iª Confraternização de Mocidades Espíritas do Brasil – Marília foi 
encaminhado ao presidente do CFN para aprovação. Com referência à Concentração do Norte 
ficou aprovado que serão convocados  os seguintes Estados: Pará – sede da concentração, 
Amazonas, Amapá, Maranhão, Piauí e Alagoas. Se cada Estado não puder mandar uma 
Delegação completa, deverá enviar, pelo menos, o seu presidente e, na impossibilidade deste, 
o seu representante legal. Os estados do norte receberão, no menor espaço de tempo 
possível, por parte da USE todo material e sugestões necessárias aos trabalhos da 
concentração. Os Estados do Nordeste e Estado do Espírito Santo enviarão representantes 
para formar como assessores. Os do Sul e Centro do País irão em sentido confraternativo e 
prestarão toda a colaboração que lhes for solicitada. O de dr. Jonas H. Landahl ofereceu à USE 
o livro de sua autoria “Qual o motivo da Criação’’ que foi encaminhado ao Departamento de 
Doutrina. A diretoria, por seus membros, aprovou a seguinte ordem do dia para a próxima 
reunião do CDE, a se realizar em 8-março-1964: I) Relatório da DE; II) Leitura do expediente e 
da ata anterior; III) atividades da “USE” no Conselho Federativo Nacional da FEB; IV) 
convocação da próxima  assembleia ordinária; V) Várias. Palavra Livre e VI) Encerramento. 
Nada mais havendo a comunicar, após a prece do confrade Apolo Oliva Filho, foi encerrada a 
reunião do que, para constar, eu, Djalma  de Deus Silva e Apolo Oliva Filho, lavramos a 
presente ata. 

Djalma de Deus Silva e Apolo Oliva Filho, secretários 
Carlos Jordão da Silva, presidente 









 

 

Ata # 34 – 24 de fevereiro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 34ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da “USE”, realizada aos 
vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e sessenta e 
quatro, nesta Capital, em sua sede social, à Rua Santo Amaro, 362, com a 
presença dos diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Emílio Manso Vieira, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos d’Amico e 
Djalma de Deus Silva, 

que assinaram o livro de presença. Participou da reunião o confrade Eurípedes 
de Castro, presidente da Liga Espírita de São Paulo. O Sr. Carlos Jordão da 
Silva abriu a reunião com uma prece e, a seguir, solicitou que fosse lida a ata da 
última reunião. Aprovada esta, por unanimidade, foi dada a palavra ao Sr. 
Secretário-Geral para apresentar o expediente que constou de :a) Cartas aos 
oradores – Herculano Pires, Altivo Ferreira e Walter Acorsi para proferirem 
palestras, respectivamente na Federação Espírita do Estado nos dias 5-4 e 18-
4 e na LEESP no dia 25-4-64. Não foi ainda designado orador para o dia 11-4-
64. Esta programação se prende à comemoração, em abril do corrente ano, da 
publicação do Evangelho, digo, do Centenário da Publicação do Evangelho 
Segundo o Espiritismo. Às entidades FEESP e LEESP foram encaminhados 
ofícios solicitando a cessão do salão para as datas fixadas; b) – Súmula da ata 
da reunião extraordinária de 1-2-64, do Conselho Federativo Nacional, onde foi 
ouvida a gravação da entrevista pedida ao Presidente da FEB pela revista “O 
Cruzeiro” alusiva aos acontecimentos de Uberaba; c) Carta da “UME” de São 
Roque, de 8-1-64, comunicando a adesão do Centro Espírita A Luz do 
Evangelho às suas fileiras; d) Carta do CME propondo a realização de reuniões 
confraternativas trimestrais, idênticas à realizada em 28-12-63, nesta Capital, na 
sede da USE, com a participação dos órgãos da USE na Capital, CME e DE e 
com aqueles do interior que tiverem possibilidades e interesse em comparecer. 
As reuniões serão no sábado anterior à reunião do CDE quando na Capital e no 
penúltimo sábado antes da reunião do CDE quando no interior. Proposta 
aprovada; e) Carta de 31-1-64-, de Jesualda – Sociedade Civil e Filantrópica, 
acompanhada de revistas e princípios que norteiam a sociedade, solicitando 
apoio e divulgação. A “USE” acusará o recebimento da carta, comunicando, 
entretanto, que não poderá publicar ou divulgar seu conteúdo por contrariar as 
normas já estabelecidas pelo CDE para casos idênticos. O assunto, todavia, será 
encaminhado à apreciação do CDE. O dr. Luiz Monteiro de Barros comunicou 
que, por ocasião da realização da Concentração da 7ª Região - Araraquara, 
proferiu conferência no dia 23-2-64. Falou, também, em Marília, no dia 15-2-64. 
O Sr. Apolo Oliva Filho comunicou que fez conferência no dia 22/2/64, sob os 
auspícios da UME de Avaré. Debateu com os diretores da “UME” as circulares 
“Plano de Dinamização dos Órgãos da USE” e “Campanha do Aprimoramento 
Moral”. O dr. Luiz Monteiro de Barros propôs fosse transcrita a entrevista do prof. 
Herculano Pires “O Problema da Materialização” no jornal Unificação. Proposta 
aceita. Dada a palavra ao dr. Eurípedes de Castro este pediu informação sobre 
o artigo a respeito da LBV. O dr. Luiz Monteiro informou-lhe que, após a 



 

 

comemoração do Centenário da Publicação do Evangelho Segundo o 
Espiritismo, no mês de abril, se desincumbiria da tarefa. O dr. Eurípedes 
comunicou seu intento de declarar de utilidade pública, em uma só lei, o maior  
número de entidades espíritas e, para isto, indagava da DE da possibilidade da 
“USE” aprovando a ideia, fazer uma circular aos seus  órgãos a respeito. A ideia 
foi aprovada. Esclareceu ainda que de acordo com a lei estadual nº 3198 – de 
25/10/65 são necessários os seguintes documentos: a) exemplar ou cópia dos 
estatutos; b) declaração expressa de que os cargos são exercidos gratuitamente;  
c) certidão do registro da entidade no cartório de títulos e documentos; d) cópia 
da ata da última reunião da entidade e e) carta, digo, cópia da ata em que foi 
eleita a atual diretoria. Na circular constarão todos os dados e a aceitação ficará 
a critério do órgão interessado. O confrade Emílio Manso Vieira expôs, com 
pormenores, o programa que executou em Belém do Pará, do qual destacamos: 
Um curso de Espiritismo, versando quase que exclusivamente sobre o Livro dos 
Médiuns, em 10 aulas regulamentares de duas horas cada uma, com uma 
frequência de 280 interessados inscritos e aproximadamente mais 100 confrades 
ouvintes. Realizou, ainda, duas palestras na União Espírita Paraense; 1 no 
Centro  Espírita Apóstolo Paulo, em XXXXXX; 1 no Centro Espírita Vinha do 
Senhor e 1 no Grupo Espírita Ismael. Mesas Redondas: 1 com o Conselho e 
Diretoria da União, sobre a situação geral da Doutrina no país; 1 com a diretoria 
da União sobre a organização do Simpósio do Norte e 1 com a Juventude da 
União Espírita Paraense. Em Manaus: 1 Reunião com a Diretoria da Federação  
e interessados em organização de reuniões práticas; 1 palestra sobre curas no 
Evangelho e 1 sobre tema Evangélico. A impressão que trouxe do movimento 
Espírita de Belém é ótima, o mesmo não acontecendo com Manaus. Nada mais 
havendo a constar o Sr. Presidente solicitou ao confrade Eurípedes de Castro 
fizesse a prece de encerramento da reunião. Para constar, nós, Djalma de Deus 
Silva e Apolo Oliva Filho, lavramos a presente ata. 
 

 “USE” – 24 de fevereiro de 1964. 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário.  
 











Ata # 35 - 16 de março de 1964 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 35ª Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada no dia 
dezesseis de março, do ano de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta 
Capital, em sua sua sede social à rua Santo Amaro, 362, com  presença dos 
diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy, 
Carlos d’Amico 

Que assinaram o livro de presença. Após a prece de abertura do sr. Carlos 
Jordão da Silva foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Pelo Secretário 
Geral foi lido o seguinte Expediente: a) Carta da USE da 2ª Zona – Bela Vista, 
indicando os confrades dr. Roberto Andreucci e Sra. Marli Andreucci, residentes 
à Rua Consolação, no 3.597 – apto 1, para seus representantes junto ao 
Departamento de Assistência Social da USE; b) Carta da UME de Lorena 
comunicando que estão sendo estudados e discutidas as circulares 16/12 e 17/1; 
c) Carta da UME de Campinas solicitando a remessa de 25 exemplares das 
Circulares 16/12 e 17/1; d) Carta da Presidente da Federação Espírita do Estado 
do Espírito Santo comunicando o entusiasmo da delegação que fora a Salvador 
e das medidas para que o Espírito Santo se faça representar na Concentração 
do Norte, em Belém; e) Carta do Presidente da FEB, comunicando que o CFN, 
em sua última reunião, aprovou, com alterações, o Regulamento da I 
Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil a realizar-se 
em Marília; f) Comunicação do CRE da 25ª Região da realização de uma 
Concentração Regional Espírita em Paraguaçu Paulista em 14 e 15 de março de 
1964; g) Carta do Núcleo de Difusão Espírita André Luiz, de Jundiaí, remetendo 
artigos, comunicação de que o Curso post-graduado da Escolha de Enfermagem 
de conferência-aula sobre “Assistência Religiosa ao psicopata do ponto de vista 
da Doutrina Espírita”, par ao mês de maio – convidar-se-á o dr. Wilson Ferreira 
de Melo;  
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente, 
Apolo Oliva Filho 







 

 

Ata # 36 – 23 de março de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 36ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada em 23 de março de 1964, 
na sede social à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, presentes os srs. 

Carlos Jordão da Silva, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy e 
Carlos Dias. 

Prece de abertura pelo sr. Carlos Jordão da Silva. Expediente: 1) Carta da UME Santo André 
comunicando o aumento de mensalidade daquela UME para a USE de Cr$ 100,00 para Cr$ 
300,00 e reiterando o apoio da UMESAN a III Concentração de Mocidades do Centro-Sul do 
Estado; 2) Exposição do Livro Espírita e Semana Espírita de São Carlos, pedindo designação de 
oradores, tendo se designado o dr. Luiz M. de Barros para 11.7.64 (sábado) e Apolo Oliva Filho 
para 18.7.64 (sexta-feira); 3) Nova diretoria da União das Moços Espíritas de Ribeirão Preto, 
presidida pelo dr. José Meten Martins; 4) Carta do Movimento Universitário Espírita, 
informando seu representante no CDE da USE o universitário Waldomiro A. Freitas – 
responder solicitando a remessa dos estatutos; 5) Carta da Federação Espírita Catarinense, 
datada de 10.3.64, congratulando-se com a realização da Concentração das Sociedades 
Espíritas de Âmbito Estadual do Norte, consultando o sr. Carlos Jordão da Silva quanto à 
possibilidade de representar a FEC; 6) Carta da USE da Bahía, de 17.3.64, assegurando 
representação na Concentração de Belém nas pessoas de Carlito Brito e Solange Maria 
Moacyr, para colaborarem nas Comissões de Educação ou Mocidade e justificando ausência 
de representante na Comissão de Doutrina; 7) Carta da União Espírita Paraense, de 23.2.64, 
confirmando o telegrama em que aceita ser a sede da CSEAEN, de 24 a 26 de julho p. futuro; 
8) Carta da AREA da 25ª Região da USE acusando o recebimento das circulares 16/12 e 17/1 
da D.E da USE; Carta de 26.2.64 do CD da 1ª Concentração de Mocidades Espíritas do Nordeste 
do Estado de São Paulo, juntando o relatório e balancete, e agradecendo o trabalho que a 
USE, pela sua Diretoria e o Departamento de Mocidades desempenhou permitindo o êxito 
daquele certame confraternativo e manifestando a certeza de que o jovem interiorano pode 
depositar no órgão unificador estadual confiança absoluta para ser atingida a meta dos ideais 
unificacionistas. O relatório será publicado no jornal “Unificação”. Com prece de 
encerramento feita pelo sr. Paulo A. Godoy a reunião foi encerrada às 22 horas, Para constar 
foi lavrada a presenta ata, a qual lida e aprovada e assinada por quem de direito. 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente 







 

 

Ata # 37 – 13 de abril de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de abril, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro 362, reuniu-se a Diretoria Executiva da “USE”, com a presença 
dos diretores 

Carlos Jordão da Silva, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy, 
Carlos Dias, 
Carlos D´Amico, 
Emílio Manso Vieira e 
Djalma de Deus Silva 

que assinaram o livro de presença. Feita a prece de abertura dos trabalhos pelo sr. Carlos 
Jordão da Silva, foi lida e aprovada a ata da última reunião. O sr. Apolo Oliva Filho comunicou 
que no dia 11/4/64 houve reunião dos Conselhos Diretores das Concentrações de Mocidades 
com o Departamento de Mocidade da “USE”, atendendo disposição regulamentar; no dia 
12/4/64 houve reunião do Conselho Diretor da 1ª Confraternização  de Mocidades e 
Juventudes do Brasil com o Departamento de Mocidades da “USE”, atendendo disposição 
regulamentar. O resultado e as sugestões havidas serão levadas à consideração do CDE. O 
expediente da Secretaria constou de: Carta São José do Rio Preto encaminhando o regimento 
das Concentrações de Mocidades Espíritas da Alta Araraquarense e realização da IX 
Concentração em Tanabi, em 25 e 26/1/64; Carta do CME solicitando informações com 
respeito a possíveis oferecimentos do confrade Eurípedes de Castro com respeito a 
subvenções; a DE deliberou que as informações devem ser solicitadas ao próprio dr. Eurípedes 
de Castro; Carta assinada pelo confrade dr. Hernani Guimarães Andrade comunicando a 
Fundação do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, no dia 13/12/63; Súmula da ata 
do Conselho Federativo Nacional, de 7-3-64, comunicando que foi aprovada a regulamentação 
da 1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil” a se realizar em Marília 
em 1965; Carta da Confederación Espirita Argentina, de 26-3-64, agradecendo as atenções 
dispensadas ao sr. Presidente dr. Humberto Mariotti e acompanhantes durante a estada no 
Brasil. A FEB publicou, no último número de “O Reformador”, estampa do Selo Comemorativo 
do Centenário da publicação do Evangelho Segundo Espiritismo e do carimbo a ser utilizado 
durante o período da comemoração, a partir de 18-4-64. O sr. Paulo Alves Godoy representará 
a “USE” na XIIª Semana Kardeciana de São José dos Campos, de 29-3-64 a 5-4-64. Palestra do 
confrade Emílio Manso Vieira pela UME de Santos e pela UME de Avaré, dia 25/4/64, 
comemorativa da Semana Espírita de 18 a 25/4/64. Apolo Oliva Filho fará palestra pela UME 
de Rio Claro, dia 18/4/64, Semana Espírita local de 18-4-64 a 25-4-64. Todas as palestras 
referidas, inclusive a do confrade Emílio, a realizar-se em Avaré, dia 25-4-64, serão em 
comemoração ao Centenário do Evangelho 2º Espiritismo. Terminado o expediente, o sr. 
Presidente, com a palavra, indagou dos companheiros da Diretoria sobre a conveniência de 
se telegrafar às sociedades de Âmbito Estadual do Norte pedindo urgente resposta quanto à 
sua participação ou não no próximo Simpósio de Belém do Pará, a fim de a “USE” deliberar 
sobre a sua realização. Aprovação unânime. Quanto ao Jornal “Unificação”, que há meses não 
vem sendo expedido, solicitará da Diretoria tomar medida enérgica a respeito, em virtude de 
não se justificar negligência dessa natureza, levando-se em conta o alto custo do jornal e a 
consideração que a DE deve ter para com todos seus assinantes, além desta falha repercutir 
como nota desabonadora junto aos órgãos da “USE”. Os próprios diretores, com a 



 

 

colaboração de elemento do CME, expedirão o jornal no próximo domingo, devendo a DE, de 
futuro, normalizar o assunto. O sr. Tesoureiro apresentou o balancete de 31/3/64, prestando 
as informações referentes a receita e despesas. O sr. Secretário Geral, após terminados os 
assuntos de rotina, pediu licença para ler alguns trechos de artigos publicados no jornal “A 
Fagulha” – Ano 14 – Nº 2 – Fevereiro de 1964 – Jornal da Mocidade Espírita de Sorocaba, 
integrante da UME local e órgão desta “USE” o qual traz publicações de caráter extremistas, 
contrário, portanto, aos princípios Doutrinários  e as metas visadas pelo Movimento Espírita, 
bem como aos dispositivos estatutários da “USE”, que é apolítica. Em face do exposto 
deliberou a DE, levar o assunto à próxima reunião do CDE para que sejam tomadas 
providências enérgicas no sentido de por fim a estas atitudes que desvirtuam as finalidades 
da Doutrina e do Movimento Unificacionista no Brasil. Por fim o sr. Secretário participou à D.E 
o recebimento do convite formulado pelo confrade Paulo Toledo Machado para assistir as 
solenidades de sua formatura, pela Faculdade de Direito de Taubaté . Nada mais havendo a 
constar, o sr. Presidente solicitou ao sr Carlos Dias para fazer a prece de encerramento da 
reunião . Nada mais havendo a constar, nós, Djalma de Deus Silva e Apolo Oliva Filho, lavramos 
a presente ata que, se aprovada, será devidamente assinada. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 













 

 

Ata # 38 - 26 de abril de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Ata nº 38 – Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada no dia 26 de abril de 
1964, em sua sede social à R. Santa Amaro, 362, nesta Capital, presentes os srs. 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves de Godoy, 

abrindo a reunião com prece o sr. Jordão. Lida e aprovada a ata anterior. Após isso, o sr. Carlos 
Jordão da Silva informou ter telegrafado às Sociedades Espíritas de Âmbito Estadual do Norte 
pedindo confirmação da participação efetiva no próximo Simpósio. Pelo Secretário Geral foi 
apresentado o seguinte expediente: Carta do Centro Espírita Ivon Costa, de Juiz de Fora, 
encaminhando 100 opúsculos comemorativos do 1º Centenário do Evangelho 2º o 
Espiritismo; Carta da UME de Rio Claro a propósito de sua III Semana Espírita e IV Exposição 
de Livros Espíritas, de 18 a 25/4/64; carta da Federação Espírita Sergipana apoiando a 
Concentração do Norte, mas alegando dificuldade financeira para o comparecimento de 
representantes; Súmula da ata da reunião de 4/4/64 do CFN; carta comunicando a fundação 
de Mocidade Espírita em Junqueirópolis e solicitando material; carta de vários Centros 
Espíritas situados Além Tietê a Pirituba pleiteando a criação de uma UDE, com desdobramento 
da UDE da 6ª Zona – a deliberação é da alçada do CDE conforme artigo 21 dos Estatutos; carta 
do Sanatório Jesus juntando relatório de suas atividades, internados 930 doentes e a 
porcentagem de curados é de mais de 80%, sendo 2/3 dos internos gratuitos; carta do sr. José 
de Faria de 5/4/64, minuciosa exposição das ocorrências na XVII Comlesp ; sugestão do sr. 
Ismael Ramos das Neves à 1ª Conf. Nacional de Juventudes e Mocidades Espíritas; carta da 
Sinagoga Espírita “Nova Jerusalém” notificando seu novo endereço à Av. Celso Garcia, 529, 2º 
andar, sala 6, no Brás (próximo ao Cine Roxy); carta da UME de São João da Boa Vista 
solicitando informes quanto a registro da Mansão Espírita Irmão Josué na FEB - responder 
esclarecendo que desde o Pacto Áureo (1949) a FEB não recebe adesão de Centro Espírita, a 
qual deve ser feita no órgão unificador de âmbito estadual, no caso específico, na UME local, 
que é órgão da USE; carta da União da Mocidade Espírita Cristã de Ponta Grossa comunicando 
que na VII Conc. de Mocidade Espírita do Paraná tomou-se a seguinte deliberação: “Dado que 
o movimento das Concentrações no Paraná não devem sofrer solução de continuidade por 
motivos imperiosos a realização da próxima Concentração será antecipada para a época do 
Carnaval de 1965, possibilitando assim às Mocidades Espíritas do Paraná  participarem da I 
Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil, movimento sem precedentes 
na história do Movimento Espírita Juvenil de nossa Pátria”, solicitando sejam enviados outros 
informes à Federação Espírita do Paraná; carta convite para a III Conc. De Mocidade Espírita 
da Zona Ituana, a realizar-se em Salto, no primeiro domingo do mês de julho de 1964; carta 
convite para a I Reunião prévia da III Conc. de Mocidades Espíritas do Centro-Sul do Estado 
para 16 e 17 de maio de 1965 em Santo André, em que a DE será representada pelo Secretário 
Geral. Os diretores prestaram as seguintes informações: o sr. Paulo A. Godoy informando 
haver encerrado a Quinzena Espírita Regional, de Bauru, em 18/4; dr. Luiz Monteiro de Barros 
informando haver participado da Semana Espírita de Amparo, proferindo palestra no dia 25/4; 
Apolo Oliva Filho, informando ter feito palestra durante a Semana Espírita de Rio Claro, de 18 
a 25/4/64. Deliberou a DE seja convocada uma reunião com o CME no dia 20 de junho, às 16 
horas, na sede da USE. Com prece feita pelo dr. Luiz Monteiro de Barros foi a reunião 
encerrada às 22:35 hs da qual eu lavrei a presente que após ser lida e aprovada vai assinada.  



 

 

Assinatura de Luiz Monteiro de Barros.  
 
 









 

 

Ata # 39 – 11 de maio de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da “USE”, 
com a presença dos Diretores: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Emílio Manso Vieira, 
Paulo Alves Godoy e 
Djalma de Deus Silva, 

que assinaram o livro de presença. Feita a prece de abertura pelo dr. Monteiro Barros foi 
iniciada a reunião. O sr. Apolo Silva Filho pediu a palavra para justificar a presença do dr. 
Roberto Domingos Andreucci, tendo comunicado que, por indicação da USE da 2ª Zona, Bela 
Vista, passava a representá-la, como membro do CME, junto à “USE”. O dr. Luiz Monteiro de 
Barros, em nome da DE, apresentou-lhe os votos de boas-vindas e sugeriu aos Diretores 
presentes fosse o nosso confrade, dr. Andreucci, aproveitado como membro do 
Departamento de Assistência Social da “USE”, considerando-se que é neste setor de trabalho 
que vem o nosso confrade dedicando seus esforços. Tendo a DE aprovado a indicação por 
unanimidade e sido aceito pelo dr. Andreucci o cargo, foi-lhe dado posse como membro do 
Departamento de Assistência Social da “USE”. Procedida a leitura da ata, foi a mesma 
aprovada em todos os seus termos. A seguir o sr. Secretário-Geral apresentou o expediente 
que constou de: carta ao CME comunicando a data de 20 de junho vindouro, às 16 horas, a 
reunião confraternativa entre o CME e a USE, consoante sua carta de 28/12/63; Carta aos 
órgãos da “USE” contribuintes do Fundo de Evangelização da Criação comunicando a 
resolução do CDE de 8/3/64; Convite da Câmara Municipal de São Paulo para assistir a 
entrega, ao dr. Bertho Condé, procurador da USE, do título de Cidadão Paulistano. 
Representarão a DE, na oportunidade, os diretores Apolo Viera Filho e Emílio Manso Vieira; o 
sr. Secretário-Geral comunicou que, em obediência ao Capítulo IX, artigo 38, tinha tomado 
providências sobre a Assembleia Geral Ordinária marcada para os dias 27 e 28/6/64 e que a 
ordem dos assuntos será publicada pelo “Unificacão”; Cartas da Liga Espírita da Guanabara e 
Federação do Estado de Espírito Santo comunicando sobre ida à concentração de Belém – 
Pará. O confrade Emílio Manso Vieira comunicou palestra feita em Avaré, em 26/4/64. Sendo 
estes assuntos constantes da reunião e nada mais havendo a tratar, deu o sr. Presidente por 
encerrada a reunião, pedindo-me fizesse a prece de agradecimento pelo amparo recebido do 
plano espiritual. Para constar, lavrou-se a presente ata que, se aprovada, será devidamente 
assinada. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
 







 

 

Ata # 40 – 25 de maio de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva 
da “USE”, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Emílio Manso Vieira, 
Carlos Dias, 
Carlos D’Amico, 
Djalma de Deus Silva e 
do membro do departamento A. Social, dr. Roberto Domingos Andreucci. 

Feita a prece de abertura da reunião, pelo presidente, foi procedida a leitura da ata anterior, 
que foi aprovada unanimemente. Os confrades Carlos Jordão da Silva e Carlos Dias justificaram 
sua ausência na última reunião, que se deu por motivos imperiosos. O sr. Apolo Oliva Filho 
apresentou o expediente da Secretaria Geral que constou de: Convite do CRE 4ª Região 
(Taubaté) para a solenidade Espírita da formatura dos bacharelandos da Faculdade de Direito 
de Taubaté; carta de 15/05/64 do CME, solicitando informações sobre os assuntos da 
Assembleia Geral de 27 e 28/06/64; Carta da Liga Espírita da Guanabara, de 06/05/64, 
referente à Campanha de Aprimoramento Social; Carta do Núcleo Espírita Mensageiros do 
Bem, de 05/05/64, solicitando incluir o jornal “Unificação” na categoria de Sócios 
Correspondentes da Instituição; Carta do Centro Espírita Camille Flammarion comunicando a 
solenidade comemorativa de seu 21º aniversário de fundação; Carta do Grupo Espírita 
Batuíra, de 15/04/64, comunicando eleição de sua 1ª diretoria; Memorandum da FEESP 
comunicando a eleição de nova diretoria para o triênio 1964/1967; A pedido do confrade 
Emílio Manso Vieira, foi-lhe fornecida uma declaração pela DE, de que o referido confrade é 
seu membro e sempre cumpriu com eficiência suas atribuições, e que nunca se teve 
conhecimento de que tivesse praticado qualquer ato desabonador de sua conduta moral, 
familiar ou espiritual ou que estivesse ligado a qualquer movimento de caráter subversivo; 
Programa para a 1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil - Marília 
- para estudo do órgão competente da “USE” e que será levado à apreciação da FEB pelo 
confrade Carlos Jordão da Silva. A secretaria oficiou à FEESP solicitando o salão Cairbar Schutel 
para a Assembleia Geral Ordinária dos dias 27 e 28/06/64; Cartas às Entidades Patrocinadoras 
solicitando indicação de seus representantes para entregarem o CDE da “USE”. Findo o 
expediente da secretaria, o sr. presidente anunciou que o renomado orador baiano Divaldo 
Pereira Franco virá a São Paulo, para algumas conferências e, assim, dever-se-ia marcar as 
datas e locais das palestras, ficando assim designadas: 07/06 São Paulo, salão da FEESP; dia 
05/06 Santos e dia 07/06/64 São Paulo, salão da FEESP. Pediu o sr. presidente à Secretaria que 
escrevesse a todos os órgãos da “USE”, comunicando a realização da Concentração do Norte 
e os convidando, também, para a importante Assembleia Geral Ordinária da “USE”, nos dias 
27 e 28/06/64, acompanhada da ordem do dia dos assuntos da reunião. O sr. Tesoureiro 
apresentou o balancete de 30/04/64, fazendo apreciação do Ativo e Passivo. As Mocidades 
Espíritas de Jundiaí e Pinhal doarão à “USE” os créditos do Fundo de Evangelização da Criança. 
Nada mais havendo a constar, encerrou-se a reunião com prece de agradecimento feita pelo 
confrade Apolo Oliva Filho. Para constar lavrei a presente ata que, se aprovada, será 
devidamente assinada. 
Djalma de Deus Silva, secretário e Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 41 – 08 de junho de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da “USE”, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy, 
Djalma de Deus da Silva, 
Dr. Roberto Domingos Andreucci e 
Dr. Ignácio Giovine, secretário do CME. 

O sr. Presidente, após proferir a prece inicial, deu por aberta a reunião e pediu-me lesse 
a ata da última reunião que, posta em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, 
deu a palavra ao sr. Secretário Geral para leitura do expediente que constou de: 
Correspondência do CME comunicando que no dia 28 às 15 horas a AMEA realizará uma 
concentração espírita no local destinado à construção do futuro Parque Universitário 
Espírita; Circular convidando a família espírita para assistir a abertura inaugural do 
Parque Industrial Espírita, a ser realizada dia 28/6/64; Circular convocando os centros e 
sociedades para a Assembleia Ordinária da “USE” -  de 27 e 28/6/64; Relação contendo 
os nomes dos novos representantes das UDEs junto ao CDE; Carta em aditamento a que 
participa a concentração referida comunicando um almoço de confraternização no 
mesmo local, dia 28/6/64, às 13 horas e para isso solicita os CREs do interior, digo, 
solicita os endereços dos CREs do interior, pois estes e a DE são considerados convidados 
especiais. Solicitação atendida. O sr. Presidente salientou que a “USE” dará todo apoio 
moral aos trabalhos da AMEA e do CME, operosos órgãos da “USE”, principalmente no 
setor da educação e cultura, porém não filia nem colabora com nenhum 
empreendimento de caráter comercial e lucrativo; o confrade Apolo Oliva Filho 
comentou a respeito de que algumas das programações do C.M.E. coincidirem com as 
do horário da Assembleia o que não deixa de constituir uma divisão dispersiva dos 
trabalhos; salientou que a falta de comparecimento  do presidente do CME é que não 
tem possibilitado um perfeito entrosamento em muitos dos assuntos que lhes são 
correlatos. Carta da União Espírita Macaense, solicitando à USE indicação de um seu 
orador para a Semana Espírita de 10 a 26/7/64; Carta da Federação Espírita do Estado 
do Rio de Janeiro, solicitando o Regimento Interno e o Estatuto da “USE”, atendida;  
Carta da União da Mocidade Espírita do Paraná – Curitiba – pedindo uma assinatura 
gratuita do Jornal “Unificação”, atendida; Carta da Mocidade Espírita “Allan Kardec” de 
Campinas, fazendo doação à “USE” do Fundo de Evangelização da Criança. Foi lido e 
apreciado pela DE o Regimento Interno para a Assembleia Geral Ordinária de 27 e 
28/6/64; o sr. Paulo Alves de Godoy comunicou que no dia 10/5/64 falou em Jacareí 
sobre a Campanha de Aprimoramento Moral; representou a DE, na solenidade  
comemorativa do 22° aniversário do Centro Espírita Vicente Rodrigues Vieira, em 
23/5/64 na solenidade levada a efeito em Taubaté, no dia 30/5/64, na sede do Abrigo 
Espírita Joana D’Arc. A seguir, com a palavra o sr. Presidente relatou as atividades no 
CFN e trouxe ao conhecimento dos confrades o labor dos dirigentes da FEB para 



 

 

conseguirem a edição do Selo Espírita Comemorativo do Centenário da publicação do 
Evangelho Segundo o Espiritismo. A DE deliberou que se oficializasse à FEB 
congratulando-se com a sua Diretoria pela realização tão expressiva, bem como se lhe 
recebesse o jornal “Unificação” que fez referência sobre o assunto; que a FEB mais uma 
vez, indica o presidente da DE da “USE” como seu legítimo representante na 
Concentração Norte. Em respeito a essa Concentração o sr. Carlos Jordão da Silva 
informou que todos os estados do Norte convocados (União Espírita Paraense, 
Federação Espírita do Maranhão, Federação Espírita Amapaense e Federação Espírita 
Amazonense) responderam “presentes” à convocação da “USE”, estando assim, 
confirmada a realização do Simpósio. Além destas, irão as Sociedades do Centro-Sul e 
Nordeste e Estado do Espírito Santo tendo já confirmado seu comparecimento as 
delegações da Bahia, Minas Gerais, Estado da Guanabara, Espírito Santo, Rio Grande do 
Sul, Sergipe e São Paulo. O dr. Luiz Monteiro de Barros comunicou a publicação, pelo 
Marechal Mário Travasso, do Dicionário Espírita, solicitando que a notícia fosse 
divulgada pelo “Unificação”. O sr. Tesoureiro apresentou o balancete de 31/5/64, 
prestando à DE as informações que lhe foram pedidas com respeito a Receita e Despesa. 
Forneceu à Secretaria a relação dos mantenedores em atraso, para que ela providencie 
correspondência pedindo a cobertura do débito. O sr. Presidente em face da Assembleia 
Geral Ordinária da USE no corrente mês, com a anuência dos demais diretores, marcou 
nova reunião da Diretoria para a próxima segunda-feira, dia 15/6/64. Para constar, eu, 
Djalma de Deus Silva, 3° secretário, lavrei a presente ata que, se discutida e aprovada, 
será assinada na forma regulamentar. 
 
Djalma Deus da Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 













 

 

Ata # 42 - 15 de junho de 1964 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos quinze dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em 
sua sede social, sita à Rua Santo Amaro, 362, às 20,30 horas, reuniu-se extraordinariamente, 
a diretoria da USE, com a presença dos confrades 

Carlo Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos D’Amico, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva e do 
Dr. Roberto Domingos Andreucci. 

O sr. Presidente, após proferir a prece inicial, deu por aberta a reunião, pedindo-me fizesse a 
leitura da ata da última reunião que, após discutida, foi aprovada. O sr. Secretário Geral 
apresentou o expediente da Secretaria que constou de: Carta da Editora “Edicel” pedindo 
divulgação da publicação da Revista Espírita. Atendida; Carta da Associação Regional Espírita 
de Assistência, Presidente Prudente, comunicando eleição de Diretoria; Carta da Federação 
Espírita do Estado do Rio de Janeiro, de 25/05/64, solicitando Regimento Interno da “USE”, 
atendida; Carta da Mocidade Espírita de Cuiabá – Mato Grosso, comunicando eleição da 
Diretoria. Lido o Regimento Interno da Assembleia Geral da “USE” (Proforma). Aprovado. A 
seguir, foi dada a palavra ao sr. Tesoureiro que comunicou a alteração futura do preço do 
jornal e que , também, vem sobrando em média 1.000 jornais em cada Edição. A seguir foi 
feita pelo sr. Secretário Geral uma divisão de trabalho para eficiente desempenho no dia da 
Assembleia. O sr. Presidente marcou uma próxima reunião com o fim específico de apreciar o 
relatório da Diretoria a ser apresentado à IX Assembleia da “USE”. Nada mais havendo a tratar, 
com prece de agradecimento do confrade Ignácio Giovane, foi encerrada a reunião às 22 
horas. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, lavrei a presente ata. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 







 

 

Ata # 43 - 22 de junho de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte de dois dias de junho, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, às 20,30 horas, reuniu-se, ordinariamente, 
a Diretoria Executiva da “USE”, com a presença dos srs. 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves de Godoy, 
Emílio Manso Vieira, 
Djalma de Deus Silva e dos srs. 
Ignácio Giovine e 
Dr. Roberto Domingos Andreucci. 

Feita a prece de abertura pelo sr. Carlos Jordão da Silva, o sr. Secretário apresentou a ordem 
do dia e o programa elaborado para a IX Assembleia Geral Ordinária da “USE”, que foram 
aprovados pela DE, com exceção do item c, da ordem do dia, que foi excluído em virtude dos 
srs. Diretores, examinando a resolução do CDE. de 8 de dezembro p. findo, terem verificado 
que compete à próxima gestão da USE deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral 
Extraordinária para reforma dos Estatutos. A seguir, o sr. Apolo Oliva Filho leu extenso 
relatório da DE, do biênio 1962/1964, para ser apresentado à Assembleia, que, por parte dos 
srs. Diretores, recebeu os melhores encômios. O Conselho Federativo Nacional, da FEB, enviou 
súmula da ata de sua reunião mensal. O Instituto Espírita de Educação indicou seus 
representantes junto à USE, srs. dr. Ary Lex – efetivo e Djalma de Deus Silva - suplente; Liga 
Espírita: dr. Eurípedes de Castro e Paulo Alves Godoy - efetivos e General Levino Cornélio 
Wischal e Major Roberto Nicolaci - suplentes. Federação Espírita do Estado de São Paulo: 
Carlos Jordão da Silva e dr. Luiz Monteiro de Barros – efetivos e Prof. Apolo Oliva Filho, 
suplente. Clube dos Jornalistas Espíritas: Herculano Pires – efetivo e Emílio Manso Vieira – 
suplente. Nada mais havendo a constar e tendo a DE cumprido todas as formalidades 
regulamentares referentes  à IX Assembleia Geral Ordinária da “USE”, a dar-se nos dias 27 e 
28/06/64, o sr. Presidente, agradecendo a colaboração prestada por todos os companheiros 
da Diretoria, na gestão que se finda, deu por encerrada a reunião pedindo ao Ignácio Giovine 
fizesse a prece de agradecimento. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva lavrei a presente ata 
que, se aprovada, será aprovada regularmente. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 







 

 

Ata # 01 – 13 de julho de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de julho de mil e novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, às vinte horas e trinta minutos, reuniu-se, 
ordinariamente, a DE, com a presença dos confrades 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Alves Godoy, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Dr. Bertho Condé, 
Djalma de Deus Silva, e do 
Dr. Roberto Domingos Andreucci. 

O Sr. Presidente iniciou os trabalhos com a prece de abertura, solicitando, a seguir, ao 
Sr. Secretário, procedesse a leitura do expediente que constou de: Carta do Conselho 
Regional Espírita da 2ª Região – Sorocaba - solicitando representantes da DE para tomar 
parte na reunião de 23/8/64 conjunta com a UME Botucatu. Foram designados os srs.: 
Apolo Oliva Filho e Carlos Dias; Carta de Presidente Prudente comunicando que foi 
aprovado projeto de construção das sedes próprias aos centros que constituem a UME 
de Presidente Prudente; Carta das “Casas André Luiz” comunicando que incorporou ao 
seu patrimônio a Rádio Difusora de Guarulhos e a coloca à disposição da USE para 
assuntos espiritas; Carta da 25ª Região - Presidente Prudente participando a realização 
do conclave em Assis, dias 26 e 27/9/64, com palestras de Luiz Monteiro de Barros e 
Prof. Emílio Manso Vieira e mesa redonda, dia 27/9/64, presidida por Carlos Jordão da 
Silva. A Secretaria fará as comunicações e agradecimentos de estilo. O sr. Presidente 
informou que, sendo esta a primeira reunião da DE, de acordo com os Estatutos, 
Capítulo VII, deveriam ser indicados os elementos para figurar nos diversos 
departamentos, como elementos de ligação junto à Diretoria Executiva. Assim foram 
designados: Doutrina: Luiz Monteiro de Barros; Assistência Social: Roberto Domingos 
Andreucci; Organização: Prof. Apolo Oliva Filho; Publicidade: Paulo Alves de Godoy; 
Mocidade: Abel Glazer; Finanças: Carlos Dias; Social e Artístico: Carlos Jordão da Silva; 
Educação: ( a indicação será feita em futura reunião dependendo de consulta) e Jurídico: 
dr. Bertho Condé. O Presidente comunicou, a seguir, que a FEB delegou poderes à USE 
para organizar uma secretaria para tratar de assuntos interestaduais. Com referência ao 
plano bienal de trabalho da USE, que deveria ser elaborado pela DE, para aprovação do 
CDE, propôs o dr. Luiz Monteiro de Barros que se complete o plano bienal aprovado 
anteriormente, para a gestão de 1962/64, e que os assuntos novos de importância , a 
medida que forem surgindo, serão levados a consideração do CDE. Proposta aprovada 
e que será levada ao conhecimento do órgão deliberativo da USE.  Nada mais havendo 
a tratar, o sr. Presidente consultou a DE sobre a conveniência de se suspender a próxima 
reunião da  Diretoria, marcada para o dia 27/7/64, para 10 de agosto vindouro, em 
virtude da realização da Concentração do Norte estipulada para aquela data e, em 
consequência, diversos diretores não poderiam comparecer à reunião , pois estariam no 
Norte na oportunidade . Aprovado. Com prece de agradecimento do sr. Abel Glazer foi 
encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente ata na forma regulamentar. 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente, e secretário XXXXX. 







 

 

Ata # 02 – 10 de agosto de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de agosto de mil e novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, 
em sua sede social à rua Santo Amaro, 362, às 20,30 horas, reuniu-se ordinariamente, a 
Diretoria Executiva da USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva filho, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, e do 
Dr. Roberto Domingos Andreucci, 

membro do Departamento de Assistência Social. Participaram da reunião Edson Raszh  
e Ives Moreira Marinho. O sr. Previdente, após proferir a prece de abertura dos 
trabalhos, pediu-me que lesse a ata da reunião anterior que, colocada em discussão, foi 
aprovada por unanimidade. O dr. Luiz Monteiro de Barros, considerando que não fora 
indicado o membro diretor do Departamento de Educação, na última reunião, por 
depender de consulta, indicou para exercê-lo o Prof. Emílio Manso Vieira que, 
prontamente, aceitara o convite, se aprovado pela DE. A Diretoria aprovou por 
unanimidade o nome do sr. Emílio Manso Vieira para o cargo indicado. O sr. Abel Glazer 
solicitou permissão para apresentar os assuntos relacionados com seu departamento, 
antes do expediente da Secretaria, por ter um dos elementos que indicaria para o 
Departamento, ter que se retirar da reunião por compromissos anteriormente 
marcados. Não havendo objeção, foi-lhe dada permissão. Informou o sr. Glazer que o 
Departamento se reuniu em 26 de julho p. passado, sob a presidência de seu Diretor, e 
aprovou, para ser ratificado pela USE, os seguintes nomes para formar a Comissão 
Executiva: Presidente: Lindolfo Fernandes Neto; Secretário: Yves de Moura Marinho e 
Tesoureiro: Edson Raszl. Suplentes – Assessores: Yasuhiko Shimizu, Natalino D’Olivo, 
Reinaldo Pisciotta, Milton Felipelli, Antonio Tonin e Gilberto de Castro. Os nomes 
indicados foram aprovados e aqueles que se encontravam presentes foram empossados 
em seus cargos. Tez xxxxxx, ainda, que devidamente credenciado, compareceu à 1ª 
prévia da 1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil (Marília, o 
sr. Uriel Vargas); que até o fim do ano, estão escaladas as Mocidades que farão 
programa na Rádio Progresso, das 10 às 11 horas; que foi programada a 10ª Tarde do 
Moço Espírita dia 09/08/64 na sede da Mocidade do Centro Espírita Ismael; que o 
Departamento foi notificado da XVI Concentração de Mocidades Espíritas do Vale do 
Paraíb, dia 26-09-64 e se fará representar. A seguir foi dada a palavra ao dr. Roberto 
Domingos Andreucci que apresentou os membros que, se aprovados pela DE, formarão 
no Departamento de Assistência Social que são: Cornélio Coelho de Camargo, Moacir 
Cavalheiro Costa, Newton Afonso, Maria Aparecida Valentim, dna. Narcisa Andreucci  e 
Tereza Bueno. Todos aprovados. Informou que, na devida oportunidade, convidará para 
colaborar com o Departamento, pessoas que conheçam profundamente os problemas 
ligados à Assistência Social, quando então cuidará da formação de um Conselho de 
Assessores especializados que desempenhará funções correlatas com a Comissão. 
Teceu, ainda, considerações sobre o plano bienal de trabalho, no que foi coadjuvado 
pelos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros e Carlos Jordão da Silva, tendo a DE 



 

 

deliberado constar da ordem do dia um item específico sobre o assunto a ser aprovado 
ainda na presente reunião. O sr. Presidente deu a palavra ao sr. Secretário-Geral para 
apresentar o expediente que constou de: Carta ao CME solicitando a indicação de um 
representante para integrar a Comissão encarregada de receber as sugestões para a 
alteração estatutária, de acordo com a deliberada pela 9ª Assembleia da USE que, como 
membro do interior, o CDE aprovou o nome de Altivo Ferreira;  como assessor jurídico 
o procurador da USE dr. Bertho Condé, faltando a indicação do representante da DE. 
Esta, pelos seus membros presentes, indicou, por unanimidade, o nome do dr. Luiz 
Monteiro de Barros para formar na Comissão. Carta da UME de Rio Preto, de 12/07/64, 
pedindo à DE indicar um orador para a abertura da VI Semana Espírita de Rio Preto, em 
30 do corrente. Indicado o Prof. Emílio Manso Vieira; A Diretoria da FEB, em carta de 
11/07/64, agradece à USE pela manifestação de louvor pela emissão do selo postal 
comemorativo do 1º Centenário de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e formula 
votos para que “a meta da Unificação, dentro em breve e com a mercê de Deus, estará 
plenamente atingida”. Reunião Trimestral entre o CME e a USE, para 05/09/64, às 18 
horas, na sede da “USE”; Carta ao CME pedindo parecer sobre a criação de uma UDE 
Além Tietê a Pirituba, com desdobramento da UDE da 6ª Zona (art. 21, parágrafo único 
dos Estatutos); Carta de 13/7/64 da Mocidade Espírita “Ismênia de Jesus| contraria a 
extinção do Fundo de Evangelização da Criança. A Secretaria responderá esclarecendo 
o assunto. Carta da Sinagoga Espírita “Nova Jerusalém” de 07/08/64 convidando para a 
sessão solene do 48º aniversário. A DE enviará representante. Súmula da ata do CFN de 
04/07/64 em que se destaca a apreciação do assunto “Encontro de Evangelizadores 
Espíritas do Brasil”, para 1.965; como último expediente o sr. Secretário-Geral leu a 
ordem do dia para a reunião ordinária do CDE, em 13/09/64, a saber: I - Relatório da DE; 
II - Leitura do expediente e da ata anterior; III - Atividade da USE no CFN da FEB; IV - 
Atualização dos preços do jornal Unificação; V - Plano Bienal de trabalho (sugestões da 
DE): a) conservação do atual plano; b) completá-lo com os assuntos julgados de 
relevante importância que forem surgindo no decorrer do biênio; c) Adaptá-lo às 
conclusões finais do Simpósio Espírita Centro-Sulino; VI - Conclusões da Comissão 
Especial constituída pelo CDE para o reestudo do regulamento unificado das 
Concentrações de Mocidades Espíritas; VII - Criação de uma UDE Além Tietê à Pirituba 
(com parecer do CME da Capital); VIII - Várias. Palavra Livre; IX - Encerramento. 
Aprovada. Dada a palavra ao sr. Tesoureiro, leu e explicou o balancete mensal de 31-07-
64. Com respeito ao Jornal “Unificação”, o sr. Tesoureiro colherá dados para informar 
ao CDE, aproximadamente, o preço do Jornal, custo. Nada mais havendo a constar, o sr. 
Presidente, após prece de agradecimento do confrade Ignácio Giovini, deu a mesma por 
encerada. Eu, Djalma de Deus Silva, secretário, lavrei a presente ata que será submetida 
à aprovação da DE 
 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Djalma de Deus Silva, secretário 













 

 

Ata # 03 – 24 de agosto de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta 
Capital, em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente,  a 
Diretoria Executiva da USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
do membro do Departamento Assistência Social e 
do prof. Emílio Moura Vieira. 

O membro do Departamento presente é o confrade Roberto Andreucci. O sr. Carlos Jordão da 
Silva proferiu a prece de abertura e em seguida foi lida e aprovada a ata da última reunião. O 
sr. Emílio Manso Vieira aceitou e agradeceu a sua indicação para o Departamento de 
Educação. A seguir, entregou o trabalho escrito pelo sr. Indalecio Mendes, com parecer da 
Comissão de Doutrina contrário à publicação no “Unificação”. O sr. Apolo Oliva Filho 
apresentou carta da 1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil, 
acompanhada da 1ª Reunião Pr, digo, acompanhada de relatório da 1ª reunião prévia, 
realizada em Marília, em 26-7-64; Carta referente à realização da Concentração das 
Mocidades Espíritas de âmbito metropolitano, em 15 e 16-8-64; Carta de 17/8/64 do CME 
com considerações contrárias à criação de uma UDE Além Tietê e Pirituba, com 
desdobramento da UDE da 6ª zona e pedindo exclusão do item da ordem do dia. A DE 
deliberou que o item será mantido e levado à consideração do CDE; Carta do Movimento 
Universitário Espírita, de 22/8/64, acompanhada de cópia dos seus Estatutos, pedindo 
integração no CDE. Informou o sr. Apolo que, atendendo convite do 2º CRE (Sorocaba), 
juntamente com os confrades Carlos Dias e esposa e Roberto Andreucci estiveram em 
Botucatu, dia 23/8/64, onde foram apreciados os assuntos: 1º) – Absorção do 16º CRE pelo 2º 
CRE; 2º) – O Tesoureiro Carlos Dias, na ocasião da mesa redonda, comunicou que há tempos 
fez doação à USE, para aproveitamento da “UME” de Botucatu, de um terreno de 14 metros 
por 40 metros, de sua propriedade, localizado na Praça São José, para nele ser levantada  uma 
obra social, assistencial ou educacional; 3º) Dia 3/10/64, às 15 horas, haverá mesa redonda 
sobre assistência-social, com palestra à noite. O dr. Andreucci informou haver recepcionado, 
dias 20-21 e 22/8/64, o sr. Waldomiro Eiffer, diretor do Departamento de Ass. Social da Fed. 
Espírita do Rio Grande do Sul; que, na oportunidade, trocou ideias com o confrade Waldomiro 
no sentido de serem os itens relacionados com Assistência Social e aprovados no Simpósio 
Centro-Sulino, desenvolvidos por elementos indicados pelos estados que participaram do 
Simpósio referido e que esse trabalho, depois de reuniões, formaria um caderno enfeixando 
a matéria compilada. No caso da “USE” indicaria o nome do dr. Ary Lex. Aprovado. Sugeriu, 
ainda, que nas próximas Concentrações do interior, seja estudada sempre a possibilidade da 
realização na parte da tarde, de uma mesa redonda sobre temas de Assistência Social, 
Mocidade na Doutrina. O Sr Abel Glazer informou que será lembrado por carta ao Conselho 
Diretor da 1ª Comjeb a reunião Semestral com o Departamento da USE e que, com respeito à 
prévia de Osasco, realizada dias 15 e 16/8/64, está aguardando relatório dos representantes 
para oferecer informes à DE. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente, após prece feita 



 

 

pelo confrade Carlos Dias, deu por encerrada a reunião. Nada mais, digo, Eu, Djalma de Deus 
Silva, lavrei a presente ata que será discutida na futura reunião da USE e assinada se aprovada. 

 
Carlos Jordão da Silva, Presidente 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Apolo Oliva Filho, secretário 
 









 

 

Ata # 04 - 14 de setembro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos quatorze dias do mês de setembro de mil e novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, 
em sua sede social à rua Santo Amaro 362, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a 
Diretoria Executiva da USE, com a presença dos diretores 

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glaser, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine e 
Roberto Domingos Andreucci 

mais os visitantes 
Antônio Schiliró pelo Movimento Bancário Espírita, e 
Waldomiro Freitas pelo Movimento Universitário Espírita. 

Após a prece de abertura, proferida pelo confrade Luiz Monteiro de Barros, foi lida e aprovada 
a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva: onde se lê “o trabalho escrito pelo Snr. 
Indalécio Mendes , leia-se a cerca de um trabalho de um trabalho do Snr. Indalécio Mendes”, 
leia-se “ acerca de um trabalho do sr. Indalécio Mendes”. O Secretário Geral, Apolo Oliva Filho, 
faz leitura das sugestões e propostas aprovadas, na reunião do dia treze de setembro próximo 
passado do Conselho Deliberativo Estadual ou sejam 1) Renovação da “Campanha de 
Aprimoramento Moral”, em dezembro de 1.964, em todo o Brasil; 2)  Aprovada a Integração 
do Movimento Universitário Espírita no CDE da USE; nos municípios em que o MUE tenha 
secções ou núcleos os mesmos deverão integrar-se nas Uniões Municipais Espíritas; 3) 
mantida a data limite de 15 de outubro de 1.964 para a recepção de propostas atinentes à  
reforma estatutária da USE; 4) Aprovada a incorporação do CRE 16ª Região (Botucatu) ao 2º 
CRE (Sorocaba) com exceção da cidade de Lençóis Paulista que ficará agregada ao 8º CRE 
(Bauru); 5) Outorgada autorização ao Departamento de Organização para reestudar a 
conveniência de alteração  do organograma administrativo e territorial da USE, com  eventuais 
integrações de CREs em outras regiões mais dinâmicas; 6) Aprovada a proposta para elevação 
do preço do Jornal “Unificação” a) para número avulso Cr$ 50,00, b) assinatura anual para o 
Brasil Cr$ 800,00, c) assinatura anual para o exterior  Cr$ 1.000,00; aumento a partir de 
setembro de 1.964; 7) No tocante ao Plano Bienal de Trabalho (gestão 1964-66) ficou decidido 
conservar-se o Plano atual, completando-o com os assuntos julgados de relevante 
importância que forem surgindo no decurso do biênio, adaptando-o, entretanto, às 
conclusões finais do Simpósio Espírita Centro-Sulino; 8) Quanto à solicitação da criação de 
uma UDE Além Tietê até Pirituba, a pedido do CME, resolveu-se adiar a decisão para outra 
reunião do CDE, a realizar-se em 13 de dezembro de 1.964; 9) Aprovada com ligeiras 
alterações, as conclusões da Comissão Especial constituída pelo CDE para reestudar o 
Regulamento Unificado das Concentrações de Mocidades Espíritas. O parágrafo único, do 
artigo 6º, das conclusões da Comissão foi desdobrado para: ... parágrafo 1º - O CRE respectivo 
se manifestará supletivamente à UME que estiver inativa e nada sendo providenciado a DE se 
manifestará com audiência do Departamento de Mocidades. Parágrafo 2º - Idêntico critério 
se aplicará às candidaturas das cidades para a realização das prévias”; 10) Aprovada sugestão 
no sentido de que o Departamento de Mocidade da USE coopere com os Conselhos Diretores 
das diversas Concentrações de Mocidades na elaboração e aplicação da pauta de seus 
trabalhos, dada a responsabilidade de que se revestem, agora que são realizadas sob os 
auspícios da USE; 11) Aprovada sugestão no sentido de que os órgãos da USE e demais 
sociedades unificadas esmerem-se na elaboração dos programas artísticos que antecedem as 



 

 

reuniões públicas , especialmente aqueles levados a efeito, durante a realização das Semanas 
Espiritas; 12) Pelo Departamento de Educação foi dada ciência da realização de 23 a 30 de 
janeiro de 1.965, pelo Departamento de 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. Circulares nesse sentido, anexando 
propostas de inscrições, foram distribuídas aos órgãos da USE (CREs, CME, UMEs e UDES); 13) 
Escolhida a cidade de São José do Rio Preto para local da próxima  reunião do CDE, em 13 de 
dezembro de 1964. Correspondências : o Secretário Geral do conhecimento aos presentes do 
seguinte expediente: 1) Recepção do conjunto de cartas trocadas entre o Diretor do Conselho 
Doutrinário da 1ª COMJEB, dr. Luís Francisco Giglio e a FEB, solicitando, inclusive, conclamação 
do Presidente da DE da USE junto às demais federações do país, relativo àquele certame e à 
atuação da FEB; 2) Recebimento de carta do dr. Jaime Monteiro de Barros, na qual solicita 
colaboração da DE para a reestruturação da UME de Bebedouro e orientação ao seu 
Departamento de Mocidades (em vias de orientar-se pela OSCAL). Aproveitando a presença 
nesta Capital do confrade dr. Gamaliel Ferreira do 14º CRE (Barretos), o sr. Secretário Geral 
remeteu, aos seus cuidados, modelo de estatuto padrão da USE para centro espírita, solicitado 
pelo sr. Francisco Medeiros (e constante da mesma missiva) com referência à instalação ou 
organização da UME, serão instruídos no sentido de solicitar colaboração à UME Barretos; 
com alusão à orientação ao seu Departamento de Mocidades, pronunciar-se-á o 
Departamento de Mocidades da USE, possivelmente fazendo-se presente naquela mesma 
cidade; 3) Carta de Pernambuco pedindo publicação no Jornal “Unificação” da sua 5ª Semana 
da Fraternidade; resolveu-se publicar uma síntese, devido à extensão do referido relatório; 4) 
Carta da UME de Assis, comunicando sua 4ª Concentração Espírita nos dias 26 e 27 de 
setembro e anexando programa; 5) Minucioso estudo foi feito do artigo intitulado “No 
Futuro”, enviado pelo sr. Roque Jacintho para publicação no jornal oficial do movimento, 
tendo-se decidido pela sua não publicação, por unanimidade, endossando parecer do 
Departamento de Doutrina. O Departamento de Mocidades da USE, pelo seu diretor e 
elemento de ligação junto à Comissão Executiva, submete à apreciação da DE um plano para 
reunir na Capital, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 1.965, os Conselhos Diretores das 3 
Concentrações Regionais de Mocidades Espíritas (Noroeste, Nordeste e Centro-Sul), mais o 
CD da 1ª COMJEB, com o Departamento, dando ao Encontro, além do caráter administrativo, 
uma finalidade confraternativa, convidando-se para tal todas as Mocidades Espíritas da 
Capital e arredores com assessoria direta no Departamento. A ideia do empreendimento foi 
aprovada pela DE, visto que tanto o regulamento unificado (padrão) das Concentrações de 
Mocidades Regionais como o da I COMJEB preveem reuniões periódicas entre os Conselhos 
Diretores daqueles certames e o Departamento, bem como aprovou o cumprimento do 
seguinte programa: dia 23/01/65 - à noite: conferência patrocinada pela Centro-Sul, dia 
24/01/65 – manhã: reservada para visitas e contatos; à tarde - mesa redonda organizada pela 
I COMJEB;à noite - conferência patrocinada pela Nordeste: tema filosófico; 25/01/64 – manhã: 
reservada para visitas e contatos, à tarde: convescote; à noite: conferência patrocinada pela 
Noroeste: tema científico. O conclave destina-se, principalmente, a fortalecer os laços de 
união entre as Mocidades Espíritas de todo o estado e contribuir da melhor maneira possível  
para a divulgação e brilho da 1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espiritas do 
Brasil (Marilia/1965). O Departamento de Mocidades participa, ainda que, já com o devido 
parecer da Secretaria Geral encontra-se no prelo o seu primeiro boletim – circular mensal. O 
Presidente em exercício, Luiz Monteiro de Barros, sugere que cada membro da DE estude os 
estatutos da USE, verificando os pontos que a seu ver devem ser modificados. As propostas 



 

 

deverão vir à DE e, desde que aqui aprovadas, seguirão, em nome da Diretoria Executiva, para 
a Comissão encarregada da recepção. Tais sugestões deverão chegar à DE até o dia 28, 
próximo, uma vez que o prazo para entrega à Comissão expira em 15 de outubro. O Diretor 
do Departamento de Assistência Social, Roberto D. Andreucci, participa que enviou ao 
Presidente da 1ª Conferência Espírita Regional, organizada pela CEPA, sr. prof. José Alvarez Y 
Gasca, a tese sobre Assistência Social Espírita do Simpósio Centro-Sulino, para que a divulgue 
nas reuniões da referida conferência, dentro da medida do possível, e caso possa lendo-a em 
voz alta em plenário. O Secretário Geral, Apolo Oliva Filho, comunica a chegada em São Paulo, 
dia 19, do dr. Luís Cristóforo Postiglioni, secretário geral da CEA. No impedimento de ser 
atendido pelo diretor do Departamento Social, sr. Carlos Jordão da Silva, que se encontra 
enfermo, propuseram-se recepcioná-lo os confrades Luiz Monteiro de Barros e Roberto D. 
Andreucci (no Aeroporto de Congonhas). O Diretor de Finanças e 1º Tesoureiro, sr. Carlos Dias, 
apresenta aos diretores presentes, o sr. Antônio Schiliró, Presidente do Movimento Bancário 
Espírita, que veio em busca de pareceres, sugestões e orientações da USE acerca da 
oficialização desse movimento, cujas primeiras sementes já tem lançadas e do qual expôs um 
breve histórico, afirmando ser seu ideal, fazer o movimento nascer dentro da USE, e como 
elemento de trabalho junto à USE. O Diretor do Departamento de Doutrina e presidente em 
exercício, esclareceu-o eficientemente, ressaltando a necessidade do estudo de Kardec, do 
aprimoramento moral, da aproximação dos espíritas, abordando o movimento dos jornalistas, 
educadores e universitários espíritas, terminando por frisar que a USE não monopoliza o 
movimento espírita no Estado, mas preocupa-se em que seja kardecista, bem feito, para não 
quebrar a harmonia do conjunto, informando sempre a existência da USE, e sugerindo que se 
integre no movimento comum. O sr. Waldomiro de Freitas, do Movimento Universitário 
Espírita, tomou conhecimento da provação pelo CDE da integração do MUE no Conselho 
Deliberativo Estadual e que nos municípios em que tenha secções ou núcleos, os mesmos 
deverão integrar-se nas Uniões Municipais Espiritas. O referido confrade participa que o MUE 
pretende realizar em princípios do próximo ano, em todo o Estado, sua 1ª Confraternização. 
Nada mais havendo a tratar, após prece proferida pelo confrade Apolo Oliva Filho, o 
Presidente em exercício deu por encerrada a reunião. Na ausência do 1º Secretário, eu, Abel 
Glaser, 3º Secretário, lavrei a presente ata, que será discutida na próxima reunião da DE, e 
assinada se aprovada. 
 
Abel Glaser, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente em exercício. 
 



















 

 

Ata # 05 - 12 de outubro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de outubro, de mil e novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em 
sua sede social, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, às 20 horas, com a presença dos 
confrades: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Abel Glazer, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Djalma de Deus Silva. 

Na ausência do sr. Carlos Jordão da Silva, por motivo de doença, assumiu a Presidência dos 
trabalhos, o confrade Luiz Monteiro de Barros que proferiu a prece de abertura. A seguir, com 
a palavra, comunicou aos diretores, que em face do prazo estipulado para recebimento de 
propostas e sugestões para a reforma estatutária, até 15/10/64, a presente reunião seria 
exclusivamente para o estudo dos Estatutos e, consequentemente, as alterações sugeridas 
pela DE. Assim, após examinar capítulo por capítulo, os senhores diretores concluíram por 
apresentar as seguintes sugestões para alteração dos capítulos, artigos e parágrafos que 
enumeram para a reforma dos Estatutos: Capítulo I, Art. 3º, item I (nova redação) - Propagar, 
por todos os meios ao seu alcance, a Doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec em 
todos os seus aspectos e finalidades; item II - Preparar um corpo de assistentes capazes de 
cooperar com as sociedades congregadas, no exercício de suas múltiplas atividades (neste 
item substituíram-se as palavras auxiliar as por cooperar com as); item III, letra c) difusão 
doutrinária pela palavra direta, pela radiofonia, televisão e pela palavra escrita, em livros, 
revistas e jornais espíritas ou não (incluiu-se a palavra televisão e suprimiu-se a palavra 
profano, colocando em seu lugar a palavra não). Capítulo II, Art. 4º, item I – letra a (nova 
redação) Um representante de UMEs e UDEs (sem prejuízo da função coordenadora dos CREs 
e CME, criou-se a letra d no item V, com a seguinte redação: letra d) um representante de 
cada uma das sociedades especializadas e de âmbito estadual e rigorosamente espirita; item 
IVI - em uma Diretoria Executiva que usará as iniciais DE, que será eleita pelo CDE, recém 
empossado e preferencialmente entre seus membros, regendo-se por estes estatutos e por 
um regimento próprio (incluiu-se a palavra preferencialmente). Art. 6º, Parágrafo Primeiro - 
Três meses antes do término de seu mandato, as UDEs e as UMEs; e dois meses antes os 
Conselhos Regionais e Metropolitano e as Sociedades inicialmente patrocinadoras, indicarão 
os seus representantes para a composição dos órgãos diretivos da “USE” na gestão seguinte 
(alterou-se o prazo de dois para três e de um para dois meses). Capítulo IV, Art. 11 (eliminou-
se o Parágrafo 1º, considerando-se como Parágrafo 1º o seguinte: Parágrafo Primeiro - O cargo 
de Procurador poderá ser preenchido por advogado não pertencente ao quadro do CDE, que 
seja espírita e indicado por dois membros do órgão executivo da “USE” aprovado pelo CDE. 
Art. 12 (criar-se um Parágrafo 1º) - Parágrafo 1º - Às reuniões da DE deverão comparecer o 
Presidente do CME e os Diretores dos Departamentos. Capítulo V, Art. 28 - Adaptar os termos 
desse artigo aos métodos indicados até hoje para as soluções destes problemas e que em 
síntese consistem na organização de uma entidade cuja direção permaneça sempre com 
integrantes  das “Instituições Espíritas” integrantes de UMEs e UDEs. Capítulo VII, Art. 34 
(redigi-lo desta forma) - Artigo 34 - Cada Departamento será dirigido por uma Comissão 
Executiva composta de três membros, indicados pelo seu respectivo Diretor, “ad referendum” 
da DE. Art. 35 - Os Departamentos deverão ser dirigidos por elementos capazes e 



 

 

especializados em suas respectivas atividades (foram incluídas as palavras - e especializados). 
Em virtude do Art. 42 e seu Parágrafo único estarem situados indevidamente no Capítulo VIII 
- do Patrimônio, quando realmente deveriam estar no Capítulo VII - Dos Departamentos - 
transladá-los para este Capitulo com a denominação do Art. 36 – Os Departamentos, embora 
dirigidos por Comissão Diretora composta de três membros, poderão ser integrados por 
número ilimitado de colaboradores. Parágrafo Único - A Comissão Diretora dos 
Departamentos escolherá os seus colaboradores de comum acordo com a DE. Alterar-se em 
consequência de um número os artigos subsequente até o de número 42. Criar-se um 
Capítulo, que seria o IX: Das Assembleias Gerais, adotando-se as principais disposições do 
Regimento Interno da última Assembleia Geral Ordinária realizada. O Capítulo IX passa a ter a 
denominação do Capítulo X. Art. 44 – Dar-lhe a seguinte redação: Art. 44 - É vedada a 
propaganda político-partidária nos Órgãos da “USE”. Estas propostas foram aprovadas pelos 
diretores presentes; o sr. Carlos Dias está com restrições e apresentou um plano geral de novo 
estatuto, que será encaminhado à Comissão como subsídio. Tendo a DE concluído o estudo 
que lhe competia e formulado todas as sugestões que lhe pareciam necessárias aos presentes 
estatutos, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião e pediu-me que fizesse a prece de 
encerramento da reunião. Para constar lavrei a presente ata que será discutida na próxima 
reunião da Diretoria e assinada na forma regulamentar, se aprovada. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 











 

 

Ata # 6 - 16 de setembro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, às vinte horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da 
USE, com a presença dos confrades 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovani, 
Djalma de Deus Silva e 
do visitante sr. Primo Brandinelli. 

O sr. Carlos Jordão da Silva abriu a reunião com uma prece. O confrade Apolo Oliva Filho 
apresentou o sr. Primo aos diretores e comunicou que sua presença à reunião se prendia ao 
fato de estar no Movimento Espírita Universitário, do qual o sr. Primo Brandinelli é membro 
representante, promovendo uma Concentração dos Universitários Espíritas e para expor a 
ideia, solicitava ao sr. Presidente, antes de adentrar para os assuntos normais  da USE, fosse 
dada a palavra ao sr. Primo no que foi atendido. O confrade Primo Brandinelli expôs os 
objetivos da Concentração que visa o estudo e a divulgação da Doutrina nos meios 
universitários e que para lembrança deste acontecimento, seria confeccionada flâmula alusiva 
à Concentração; que os universitários desejam marcá-la para uma data em que não haja 
nenhum trabalho designado pela USE e, afim de acertar uma data favorável é que pedia o 
pronunciamento na DE. O sr. Presidente, em nome da USE, congratulou-se com a iniciativa e 
adiantou que a USE procuraria colaborar naquilo que estivesse ao seu alcance. Informou ainda 
que a USE deseja marcar para os dias 30 e 31 de Julho e 1º de Agosto de 1965 uma 
Concentração das Sociedades de Âmbito Estadual com a participação das Sociedades Espíritas 
que não tomaram parte das concentrações realizadas em Curitiba, Salvador e, Belém, que, 
afora isto, o MUE poderia escolher a data propícia dando ciência do fato à USE e ao CME para 
que, se porventura, tiverem alguma programação para julho de 1965, não o façam em data  
que coincida com a escolhida pelo MUE. O confrade Luiz Monteiro de Barros reportou-se 
sobre os assuntos tratados no CFN e que as propostas da “USE” ao sentido da FEB utilizar a 
coluna de o Reformador intitulada “Movimento de Unificação” para anúncio da Concentração 
Nacional de Mocidades Espíritas, a ser realizada em Marília, na Semana Santa de 1965; 
proposta para que a FEB, pelo seu CFN, permita a “USE” indicar a todo o Brasil o próximo mês 
de dezembro para nova “Campanha de Aprimoramento Moral”; permissão para a USE 
publicar, no “Unificação”, a tese que a FEB enviou ao VI CEPA realizado recentemente em 
Buenos Aires. Foram aprovadas. O confrade Monteiro de Barros informou haver falado dia 
26/09/64 na abertura da Concentração Espírita de Assis e que, no dia 27/09/64, pela manhã, 
na mesma cidade, presidiu a mesa redonda, onde foi instalada a UME de Assis; que viajou no 
mesmo dia para Bauru, onde proferiu conferência de abertura da Semana Espírita Local. O 
Departamento de Assistência Social enviou tese para a 1ª Concentração Regional Espírita do 
Setor Norte da Confederação Espírita Pan-Americana - México de 8 a 12 de outubro de 1964; 
realizou mesa redonda em Botucatu dia 03/10/1964 e em Presidente Prudente dia 
11/10/1964; O sr. Abel Glaser informou que a Comissão Executiva do Departamento de 
Mocidades vem se reunindo quinzenalmente e que dia 26/09/64 foi realizada Reunião Geral, 
na qual foi dada ciência às Mocidades Espíritas da Capital e Arredores do seguinte: a) Plano 
de Trabalho para 1964/65, aprovado pela USE; b) Jornada das Concentrações Regionais e I 
Conjeb; c) IV Curso Intensivo de Evangelização da FEESP; d) I Encontro de Evangelização em 



 

 

Presidente Prudente; e) Próximas prévias de Concentrações: Dracena, Santos e Bebedouro; f) 
Confirmação dos programas radiofônicos até o fim do corrente ano na Rádio Progresso; g) 
Programação da 11ª tarde do Moço Espírita, dia 25/10/1964 na sede da União Espírita Pátria 
do Evangelho. O Departamento esteve presente na reunião de 03/10/1964 na cidade de 
Ibitinga e na XVI Concentração do Vale do Paraíba; far-se-á representar nas reuniões de Santos 
e Bebedouro, respectivamente em 31/10 e 01/11/1964. Próxima reunião do Departamento 
dia 28/11/64. O sr. Tesoureiro apresentou o balancete mensal de 30/09/1964 e deu as 
explicações que lhe foram solicitadas. Nada mais havendo a se tratar, o sr. Presidente pediu 
ao confrade Luiz Monteiro de Barros para proferir prece de  encerramento da reunião. Para 
constar, lavrei a presente ata que, se discutida e aprovada, será assinada na forma regimentar. 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 











 

 

Ata # 07 - 26 de outubro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a 
Diretoria Executiva da “USE”, com a presença dos confrades 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Ignácio Giovine e 
dr. Roberto Domingos Andreucci. 

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura da reunião, solicitou fosse lida a ata da 
última reunião que, depois de discutida, foi unanimidade aprovada. A seguir o sr. Presidente 
apresentou cheque do valor de Cr$ 50.000 doado pelo confrade Américo Montagnini, 
presidente da “FEESP”. O sr. Secretário Geral apresentou o Expediente Geral que constou de: 
Carta do 25º CRE, de Presidente Prudente, participando Semana Espírita a ser realizada de 
23/1 a 31/1/65; Carta da UME de Rio Preto, de 5/10/64, comunicando que a Associação 
Espírita Allan Kardec, sita à Rua Floriano Peixoto, 975, será o local da reunião do CDE. naquela 
cidade; Carta endereçada ao Conselho Diretor da IIª Concentração de Mocidades Espíritas do 
Nordeste do Estado de São Paulo convidando-o para, juntamente com as Mocidades da 
Capital, Departamento de Mocidades da “USE”,  CD da IIIª Conc. de M.E. do Centro-Sul, CD da 
Xª Conc. de Mocidades Espíritas do Noroeste e C.D. da 1ª Conf. de Mocidades e Juventudes 
Esp. do Brasil, realizarem uma jornada Doutrinária, nesta Capital, de 23 a 25/1/65. O confrade 
Paulo Alves de Godoy representou a DE e falou na 2ª Semana Espírita da 19ª UDE; Semana 
Espírita de São Roque e Semana Espírita de Sorocaba. O confrade dr. Luiz Monteiro de Barros 
referiu-se longamente sobre o Simpósio Centro-Sulino, do Nordeste e Estado do Espírito Santo 
e do Norte do País, considerando que o assunto que lhes dizem respeito devem ser estudados 
e divulgados e que a DE, através de seus órgãos, deve dinamizá-los. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente ata que, após discutida e aprovada, será assinada na forma 
regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente.  
 
 









 

 

Ata # 8 - 09 de novembro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de  novembro de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria  
Executiva da “USE”, com a presença dos confrades: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves Godoy, 
Ignácio Giovini, 
Abel Glazer, 
Djalma de Deus Silva e 
do membro do Departamento de Assistência Social, Roberto Domingos Andreucci. 

O confrade Carlos Jordão da Silva, por encontrar-se enfermo, deixou de comparecer à reunião, 
tendo assumindo a Presidência e feito a prece de abertura o confrade Luiz Monteiro de Barros. 
O Sr. Carlos Jordão da Silva, por intermédio do sr. Secretário, mandou comunicar que a 
proposta para a realização da próxima Concentração das Sociedades Espíritas de Âmbito 
Estadual foi aceita para os dias 30 e 31 de julho e 1 de agosto de 1965, em Goiânia; que, 
todavia, o confrade Presidente da FEB, sr. Wantuil Freitas, sugeriu que se consulte a sub-sede 
da FEB em Brasília para saber se há possibilidade da Concentração em referência ser realizada 
naquela Capital. O sr. Secretário apresentou o seguinte expediente: Carta da UDE da 10ª Zona 
- Mooca - de 31/10/64 encaminhando sugestões para a reforma estatutária; Carta de 
Presidente Prudente - 25ª CRE - comunicando a realização em Santo Anastácio, dias 19 e 
20/11/64 de uma Concentração Regional, ao mesmo tempo que pede à DE indicação de 
oradores; Carta da UME de Botucatu, solicitando um representante da DE na Assembleia Geral 
para constituição do seu Conselho Diretor; Carta da FEESP, de 27/10/64 indicando seu 
representante junto ao CDE da “USE”: Otavio H. Ziliotto - efetivo; Edison Leonis - efetivo; Eder 
Fávaro e Dirceu Rodrigues - suplentes; Carta da União da Mocidade Espírita Emmanuel, de 
Sorocaba, de 29/10/64 doando à USE a sua cota do Fundo de Evangelização da Criança; Carta 
da Liga Espírita da Guanabara de 28/10/64 comunicando o recebimento do programa de 
“Campanha de Aprimoramento Moral”; a Secretaria encaminhou às Federações, Uniões e 
Ligas Espíritas de todos os Estados a “Campanha de Aprimoramento Moral”. Foi aprovada a 
Ordem do Dia da próxima reunião do CDE. O confrade Paulo Alves de Godoy participou da 
Semana Espírita de Santos no dia 27/10/64 e representará a DE na 1ª Semana Espírita do ABC 
de 8 a 15/11/64, bem como proferirá a palestra de encerramento da aludida Semana. O 
confrade Luiz Monteiro de Barros comunicou que a Concentração a ser realizada pelo 
Movimento Universitário Espírita foi marcada para os dias 2, 3 e 4/7/65. O dr. Roberto 
Domingos Andreucci, em face da solicitação das UMEs de Botucatu e Presidente Prudente, 
por intermédio do Departamento de Assistência Social, está providenciado a confecção de um 
modelo de ficha “Padrão” contendo todos os requisitos e dados necessários à formulação de 
processo para atendimento de pessoas assistidas. Os confrades Lindolfo Fernandes Neto, Yves 
Moura Marinho e Antonio Godoy Marinho, do Departamento de Mocidade da USE, estiveram 
presentes à IIIª prévia da II Concentração de Mocidades Espíritas do Nordeste do Estado, 
realizada dias 31/10 e 1 e 2/11/64 em Bebedouro; compareceu o Departamento à 3ª prévia 
da 3ª Concentração de Mocidades Espíritas do Centro-Sul do Estado, realizada em Santos, em 
31/10 e 1 e 2/11/64 na pessoa do srs. Uriel Vargas, Berenice de Castro e Flamarion Alves. O 
Departamento providenciou as alterações havidas no Regulamento Unificado das 
Concentrações de Mocidades Espíritas do Estado, resultantes das conclusões da Comissão 



 

 

Especial constituída pelo CDE, em 13/9/64. Comunicou o sr. Abel Glazer que a Liga Espírita 
ofereceu por 3 dias os seus salões para o Departamento de Mocidades realizar a Jornada 
Doutrinária de 23 a 25/1/65. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada com prece 
do confrade Ignácio Giovini, para constar lavrei a presente que se aprovada será assinada na 
forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente em exercício. 
 









 

 

Ata # 9 - 23 de novembro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta 
Capital, em sua sede social à rua Santo Amaro, 362, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE” 
com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Paulo Alves Godoy, 
Roberto Domingos Andreucci e 
Djalma de Deus Silva. 

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece e pediu fosse lida a ata da última reunião que 
foi aprovada por unanimidade. A seguir, o sr. Secretário Geral apresentou o expediente que 
constou de: Carta do CME, de 16/11/64, contrário ao desdobramento da UDE da 6ª zona; 
convite da AMEA para assistir o ato de instalação do Sanatório Psiquiátrico Espírita 
Metropolitano, dia 06/12/64, às 15 horas; Relatório geral das atividades da AMEA, datado de 
30/07/64; Carta do dr. Luiz Francisco Giglio comunicando as últimas gestões pela Ia  
Confraternização, com o programa em “projeto final” encaminhado ao Departamento de 
Infância e Juventude da FEB. O sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que foi enviada a todas as 
Federações Espíritas do Estados carta pedindo apoio à Concentração de Mocidades e 
Juventudes Espíritas do Brasil, Marilia 1965, acompanhada do Jornal Unificação, contendo o 
Regimento e o Regulamento da Concentração. A ordem do dia para a próxima reunião do CDE 
é a seguinte: I - Relatório das atividades da DE; II - Leitura do expediente e da ata anterior; III 
- Atividades da “USE” no Conselho Federativo Nacional da FEB; IV - Criação de uma UDE Além 
Tietê a Pirituba (CME da Capital); V - Dinamização dos órgãos da “USE”; VI - Dinamização das 
recomendações do Simpósio Espírita Centro-Sulino, em nosso Estado; VII - Várias: palavra 
livre; VIII - Encerramento. O prof. Emílio Manso Vieira proferiu as seguintes palestras: 19ª UDE 
(Vila Granada), em 5/10/64; na Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, dia 
19/10/1964; na 1ª Concentração do ABC, em São Caetano, 9/11/64. Andreucci apresentou 
modelo de ficha “Padrão” para Assistência Social que foi aprovada pela DE e será apreciada 
pelo CDE. O Departamento de Mocidade enviou carta à LEESP solicitando seu salão de 
conferências para os dias 23, 24 e 25/1/64 (1965?) para a realização da Jornada Doutrinária; 
a parte artística dos trabalhos será realizada pela UMESP, FEESP e ....... se estas aceitarem o 
convite que lhes foi endereçado. A Tesouraria apresentou balancete de 31/10/1964, fazendo 
apreciação da receita e despesas. O confrade dr. Luiz Monteiro de Barros submeteu à Diretoria 
da “USE” artigo escrito de solidariedade ao companheiro Arigó, condenado pela Justiça 
Pública de Congonhas do Campo, que foi recebido com carinho, todavia será dado 
conhecimento ao CDE que opinará sobre sua publicação no Jornal Unificação. Nada mais 
havendo a constar, com prece proferida pelo confrade Ignácio Giovine, foi encerrada a reunião 
às 22,20 horas. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata para 
ser discutida e aprovada pela DE. 
 
 
Djalma Deus da Silva, 1º secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 









 

 

Ata # 10 - 14 de dezembro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da “USE”, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva e 
Roberto Domingos Andreucci. 

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura da reunião, deu a palavra ao sr. Secretário 
Geral para apresentar o expediente que constituiu de: Revoluções do CDE em 13/12/1964, 
em São José do Rio Preto, a saber: a) Aprovada a inclusão da UME do Guaíra, fundada em 
8/11/1964, no CRE da 14ª Região (Barretos); b) O CRE da 28ª Região (São Joaquim da Barra) 
foi agregado ao 9º CRE (Ribeirão Preto); c) O 10º CRE (Assis) foi agregado ao 25º CRE 
(Presidente Prudente); d) O CDE ratificou as considerações do CME da Capital denegando o 
desdobramento da UDE da 6ª Zona (item IV da ordem do dia, circular 17/5 de 13/11/1964); 
e) Aprovado artigo de solidariedade ao confrade Arigó a ser publicado no jornal Unificação, 
em consequência da sua condenação pela justiça pública de Congonhas do Campo; f) 
Aprovada proposta do dr. Eurípedes de Castro no sentido de se oficiar ao Governador do 
Estado solicitando redução no preço de passagens aéreas (VASP) para os congressistas que 
desejarem tomar parte na “Conjeb” de Marília, 1965 e inclusão de maior número de vagões 
nos trens que se destinarão a Marília naquela oportunidade; g) Aprovada proposta da UDE da 
17ª Zona no sentido da elevação das mensalidades dos Centro unificados às UDES e UMES a 
partir de janeiro de 1965 no montante mínimo de Cr$100.00 mensais; h) Aprovada confecção 
de ficha modelo “padrão” para assistência social, organizada pelo Departamento de 
Assistência Social da “USE”. O confrade Abel Glazer comunicou que os testes para a 
Concentração serão feitos com base exclusiva nas obras de Kardec; Circulares nos 1 e 2 de 
Uberlândia (MG) propagando a realização da 1ª “Conjeb” e organizando um movimento para 
que esta inclua nos seus trabalhos um item sobre “Esperanto”; Carta da Liga Espírita do Estado 
da Guanabara, de 28/11/1964, informando que enviou cartas às Mocidades de seu Estado 
concitando-as a comparecer à 1ª Conjeb de Marília; carta da União Espírita Mineira, de 
30/11/1964, respondendo que estará “presente” à “1ª Conjeb”; carta da Escola do Quilo de 
Aracaju, de 18/10/64, participando o 1º Encontro de Escolas do Quilo do Norte e Nordeste do 
Brasil; Carta da “UME de Ribeirão Preto”, de 15/11/1964, encaminhando cópia datilografada 
da ata da 181ª reunião mensal. O dr. Roberto Domingos Andreucci, comunicou que a comissão 
da Assistência Social vai doar à “USE” as fichas modelo “padrão” para Assistência Social, 
aprovada pelo CDE da USE em 13/12/1964; que o Conselho Executivo da Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul e o CDE da USE aprovaram a confecção da apostila sobre assistência 
social a ser organizada pelos 2 departamentos; Carta da Cruzada dos Militares Espíritas de 
Natal – Rio Grande do Norte, agradecendo recebimento do Jornal Unificação; Será enviada 
carta à ONU pedindo-lhe remessa de folhetos referentes à Carta dos Direitos “Universal” do 
Homem para serem distribuídos aos órgãos da “USE”. A Instituição Beneficente Nosso Lar 
realizará de 21 a 24 conferências sobre “Semana do Natal” com a participação dos oradores 
Apolo Oliva Filho, Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros e Emílio Manso Vieira. Nada 
mais havendo a tratar o sr. Presidente deu por encerrada a reunião às 22,30 horas com prece 



 

 

do confrade Luiz Monteiro de Barros. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata 
que será submetida à aprovação da Diretoria. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 











 

 

Ata # 11 - 28 de dezembro de 1964 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 1964, nesta Capital, em sua sede social, à rua 
Santo Amaro 362, reuniu-se ordinariamente, a Diretoria Executiva da “USE”, com a presença 
dos confrades: 

Apolo Oliva Filho, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias, 
Abel Glazer, 
Paulo A. Godoy, 
Djalma de Deus Silva e 
Roberto Domingos Andreucci. 

Na ausência dos confrades Luiz M. Barros e Carlos Jordão da Silva que se achavam no Rio, 
representando a “USE” no CFN, da FEB, assumiu a presidência da reunião o sr. Apolo Oliva 
Filho que, após proferir a prece de abertura, deu por iniciados os trabalhos. A Secretaria Geral 
apresentou o seguinte expediente: Carta da UME de Botucatu, de 14/12/1964 comunicando 
eleição e posse da sua Diretoria; Carta do Instituto Jesualda de Cultura, de 9/12/1964, 
participando exposição de Pinturas Espiritualistas; Carta da Federação Espírita do Estado do 
Rio de Janeiro, de 10/12/1964, com referência à Concentração de Marília 1965; Carta do CD 
da 1ª Conjeb, dezembro de 1964, encaminhando 1.000 “folhinhas” alusivas à Concentração; 
Carta da UME de São João da Boa Vista, de 30/11/1964, comunicando a eleição e posse de 
sua Diretoria; Carta do CRE da 25ª Região, comunicando reestruturação de sua Diretoria. A 
seguir foi dada a palavra ao Departamento de Mocidade, tendo o sr. Abel Glazer dado 
conhecimento à DE do programa já impresso da Jornada Doutrinária a realizar-se nesta 
Capital, de 23 a 25/01/1965. O Departamento de Mocidade concluiu a elaboração do temário 
dos testes do Torneio Evangélico Doutrinário a ser aplicado nas 3 Concentrações Regionais 
nos dias do Carnaval de 1965. O Departamento de Assistência Social informou haver 
recepcionado confrades argentinos, de Bahia Blanca, nos dias 17 e 18/12/1964. Dada a 
palavra ao sr. Carlos Dias ele estendeu-se sobre assunto ligado ao Jornal Unificação e, 
inclusive, propôs fosse anunciado no jornal o seguinte lembrete: “Prezado assinante, sua 
assinatura deste jornal termina com este número. Não mantém o “Unificação” publicidade 
comercial e não tem ele finalidades lucrativas. A renovação de sua assinatura é ajuda valiosa 
para a sua manutenção”. Aprovado. A expedição do jornal será feita já com os endereços 
possivelmente atualizados, assim se evitando as constantes devoluções. Nada mais havendo 
a constar, foi encerrada a reunião às 21:30 horas, com prece de agradecimento do confrade 
Paulo Alves Godoy. Para constar lavrei a presente ata que será submetida à discussão e 
aprovação pela Diretoria Executiva. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Apolo Oliva Filho, presidente. 








