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Ata # 114 – 14 de março de 1965 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
114ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo (U.S.E.) 
 

Às nove horas e quinze minutos do dia quatorze de março de mil novecentos e sessenta e cinco, 
na sede da U.S.E., à Rua Santo Amaro nº 362, São Paulo, Capital, reuniu-se o Conselho 
Deliberativo Estadual da U.S.E., com a presença dos representantes dos Conselhos Regionais: 
1º, 2º, 4º, 8º, 9º, 10º, 11º, 13º, 16º, 17º, 20º, 22º, 24º, 25º C.R.E.s; Uniões Distritais: 2ª, 4ª, 6ª, 
9ª, 10ª, 12ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª U.D.E.s; Diretoria Executiva: presidente, vice-presidente, 
Secretário Geral, 1º e 2º tesoureiros; Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga Espírita 
do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, Clube dos Jornalistas Espíritas e 
Instituto Espírita de Educação; Uniões Municipais de: Franco da Rocha, Santo André, São 
Caetano do Sul; e Departamento de Assistência Social da U.S.E. – as quais assinaram o livro 
de presença. Após saudar os presentes, o Sr. Carlos Jordão da Silva, presidente da U.S.E., 
convida o representante de Taubaté, Sr. Clóvis Moreira Selles, para proferir a prece de abertura 
dos trabalhos, facultando, a seguir, oportunidade à manifestação de irmão e mentor espiritual, 
que, por intermédio do médium Emílio Manso Vieira traz a saudação dos dirigentes espirituais 
do movimento de unificação, evidenciando as vantagens das Concentrações, alertando contra 
os possíveis elementos de desarmonia e discórdia e aludindo a tarefa de maior vulto no futuro. 
– Passa-se ao cumprimento da ordem do dia: 1) O secretário geral da U.S.E., Apolo Oliva Filho, 
procede à leitura do relatório das atividades da Diretoria Executiva e do Departamento de 
Mocidades, bem como do Conselho Metropolitano Espírita; 2) o 1º Tesoureiro, Carlos Dias, 
apresenta relatório do Departamento de finanças e propõe que as U.M.E.s façam a 
redistribuição do jornal “Unificação” aos assinantes dos seus municípios, simplificando o 
trabalho da expedição. – Todos relatórios foram aprovados. – 3) O Diretor do Departamento 
de Assistência Social da U.S.E., Dr. Roberto Domingos Andreucci, distribui aos representantes 
interessados, “Fichas Padrão” para família assistida, cientificando encontrar-se em elaboração 
uma similar para controlar entradas e saídas de almoxarifado. – 4) Expediente: a) o Sr. 
Secretário Geral procede à leitura de correspondência de Marília, da I Comjeb, assinada pelo 
Dr. Luiz Francisco Giglio, Diretor do certame: com relação ao item segundo, da carta datada 
de 12 do corrente, resolveu-se indicar o nome do Dr. Altivo Ferreira para desenvolver o tema 
“Enquadramento da Mocidade e da Juventude no Movimento de Unificação”. – A missiva 
trata, ainda, de vários assuntos de relevância, atinentes, a 1ª Confraternização de Mocidades e 
Juventudes Espíritas do Brasil. – b) o Dr. Altivo Ferreira dá conhecimento, através de cópia 
que exibiu, de carta datada de 18.2.65, enviada à D.E., consultando se para unificar uma 
sociedade deve ela ter obrigatoriamente o título espírita em seu nome; o assunto fica em pauta 
para a próxima reunião (o original, expedido pelo Correio, ainda não chegou à D.E.). – 5) O 
primeiro secretário, Sr. Djalma de Deus Silva, procede à leitura da ata da reunião anterior: 
aprovada. – 6) O Sr. Carlos Jordão da Silva informa que em janeiro não houve reunião do 
C.F.N. da F.E.B.; que em fevereiro, por motivos independentes de sua vontade, não pôde 
comparecer e que em abril a U.S.E. lá estará. – Informou, ainda, que a próxima concentração 
interestadual, aprovada pela F.E.B., deverá realizar-se em Goiânia, estando a D.E. ultimando 
providências nesse sentido. – 7) O Dr. Luiz Monteiro de Barros, representante da D.E. a 
“Comissão encarregada de coordenar as sugestões, para a reforma dos estatutos da U.S.E”, e 
conforme ao item quarto da ordem do dia da Circular 18/1 da U.S.E., solicita prorrogação de 
prazo nos trabalhos da mesma; o C.D.E. aprovou: 30 dias de prazo, a partir desta data, para 



recepção de sugestões, e 60 dias para a Comissão complementar sua tarefa. – 8) O Sr. vice-
presidente, ainda com a palavra, sugere um temário a ser desenvolvido, de 1.8.65 a 25.12.65, 
como comemoração do centenário do livro “O Céu e o Inferno”, da codificação kardeciana, 
que consta de: a) itens tirados desse livro; b) itens tirados do Evangelho e relacionados com o 
assunto; c) itens gerais, de outras obras da codificação, também a ele relacionados. – O C.D.E. 
aprovou: a) à campanha; b) o temário; c) levar proposta ao C.F.N. da F.E.B. para que a 
campanha seja nacional. - d) recomendar aos órgãos da U.S.E. que, no período assinado, por 
ocasião de concentrações, Semanas Espíritas, etc., seja esse temário utilizado. – 9) O C.D.E. 
aprovou proposta da D.E. sobre a conveniência da convocação, ainda nesta gestão, de uma 
“Concentração Estadual de Educadores Espíritas”, visando um encontro, na Capital, dos 
técnicos na matéria. – Os órgãos da U.S.E. (U.M.E.s e U.D.E.s) credenciarão os elementos 
participantes, que serão previamente convocados. – As credencias serão fornecidas, 
preferentemente, a educadores com certificado de magistério, que são técnicos especializados. 
– Todavia, os órgãos da U.S.E. poderão, também, credenciar evangelizadores, de comprovada 
capacidade, ficando a seleção judiciosa a seu cargo. – Constará da pauta dos trabalhos o 
problema da “Educação Religiosa nas Escolas”. – Os detalhes serão abordados no Regimento 
Interno. – 10) O representante de Bauru, sr. João Durval Previdello, apresenta ao C.D.E., em 
recorte de jornal, cópia do “Decreto Estadual nº 44.479, de 3.3.65, referendado pelo secretário 
da Educação, regulamentando o ensino religioso nas escolas de nível elementar e médio”, e 
deseja ouvir o pronunciamento da U.S.E. sobre se devemos ou não ir às escolas realizar esse 
trabalho. – O representante de Marília, sr. Hélio Tavares Costa, formula a mesma interrogação, 
afirmando que o problema fora levantado também em sua cidade. – O representante de 
Piracicaba, Sr. Urubattan Pitta, sugere levar-se a sério a execução da mencionada portaria, 
citando exemplo do estabelecimento de ensino que dirige nessa cidade, onde católicos e 
protestantes já se movimentam nesse trabalho, terminando por dizer: “Que se estude bem o 
caso! Que nenhum professor espírita fique inerte! Devemos ir às Escolas dar aulas (de religião 
espírita)”. – O Representante da 6ª zona (Capital) lembra que se os espíritas saíram à rua 
defendendo a Escola Pública, a realidade social presente é bem outra e aquela atitude não deve 
estar ligada à posição a tomar agora. História o assunto, reporta-se ao Simpósio Centro-Sulino, 
à Lei de Diretrizes e Bases, e, ponderando que o “Lar” e o “Centro Espírita”; muitas vezes, não 
estão em condições de dar essa orientação espírita, é de parecer que os espíritas devem tomar 
atitude decisiva nas escolas públicas e particulares, sugerindo à U.S.E. credenciar, através seus 
órgãos, os evangelizadores, nessa tarefa. – O representante de São José do Rio Preto, Sr. José 
de Faria, manifestou-se, também, a favor, no sentido de o órgão local da U.S.E. indicar as 
pessoas para esse trabalho. – O representante de Santos, Dr. Altivo Ferreira, acrescenta ser raro 
um estabelecimento de ensino em que não haja um professor espírita; que os órgãos da U.S.E. 
oficiem as Inspetorias de Ensino para saber do número de alunos espíritas nas classes; o 
professor espírita do estabelecimento encarregar-se-ia das aulas. – Prosseguindo o estudo da 
tese, o Dr. Luiz Monteiro de Barros consulta o Diretor do “Instituto Espírita Hilário Ribeiro” 
da possibilidade de organizar um programa para as várias séries, bem como respectivos 
esquemas de aulas. Com esse material, acrescenta, aprovado pelo C.D.E., a Diretoria Executiva 
da U.S.E. tomaria providências junto ao Governo. – O confrade arguido, Dr. Paulo Toledo 
Machado, contesta que o “Hilário Ribeiro”, efetivamente, tem um programa, todavia, lembra 
que todo manual de evangelização espírita (que não contenha nada contra a Doutrina) pode 
ser aprovado. – A esse respeito, acrescenta o representante de Bauru que, para as aulas nos 
cursos elementares poderão ser aproveitados todos os materiais das Escolas de Evangelização. 
– Ainda a esse respeito, utiliza a palavra representante da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, observando que, antes de iniciarmos o trabalho, verifiquemos se estamos bem 



aparelhados e organizados, sugerindo que o assunto esteja, também, na pauta dos trabalhos da 
Concentração de Educadores Espíritas que será convocada pela U.S.E. – O Dr. Altivo Ferreira 
sugere que, aprovada a tese, os órgãos da U.S.E. que tenham condições tomem em seguida as 
iniciativas necessárias, recomendando a U.S.E. os assuntos. – O Sr. Marcelo R. Nogueira, de 
São Vicente, sugere que, aprovado o trabalho, a U.S.E. envia circular notificando seus órgãos. 
– O Dr. Ary Lex propõe que, se aprovado, a U.S.E. oficie a Secretaria da Educação dizendo 
que a U.S.E. e seus órgãos é entidade estadual, para credenciar professores. – O Presidente da 
U.S.E., Sr. Carlos Jordão da Silva, põe as propostas em votação, sendo a tese aprovada por 29 
votos contra 3. (votaram contra: D. Nely de Barros, de Cachoeira paulista, considerando que, 
a seu ver, os pais devem encaminhar os filhos aos Centros; Sr. Clóvis Moreira Selles, de 
Taubaté; e Sr. Agnelo Morato, de Franca, justificando considerar a ideia ainda não muito 
madura). – O C.D.E. aprovou: I) Com base (base) no Decreto Estadual nº 44.479, de 3.3.65, 
referendado pelo Sr. Secretário da Educação, regulamentando o ensino religioso nas Escolas 
de nível elementar e médio, ficam autorizados os órgãos da U.S.E. a credenciar pessoas 
reconhecidamente espíritas para dar aulas de Espiritismo nos estabelecimentos de ensino 
elementar e médio, aproveitando, preferentemente, professores espíritas da própria Escola, e, 
nessa impossibilidade, Evangelizadores de comprovada capacidade. – II) Levar ao 
conhecimento do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira desta 
definição do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo diante do mencionado Decreto Estadual. – III) Redigir ofício à Secretaria da 
Educação informando quais os órgãos da U.S.E. autorizados a credenciar, em todas as cidades 
do Estado de São Paulo, pessoas espíritas para ministrar as aludidas aulas. – IV) Publicar no 
jornal “Unificação” o Decreto Estadual em epígrafe, com orientação da U.S.E. aos seus órgãos. 
– Das 13, 15 até 13,45 hrs. O Sr. presidente suspendeu os trabalhos do C.D.E., para um lanche. 
– Reiniciados os trabalhos, o sr. presidente faculta a palavra aos presentes, conforme ao item 
VII da ordem do dia. – Dela fizeram uso: 1) Dr. Altivo Ferreira, de Santos, abordando três 
assuntos: a) em Igarapava, por ocasião da Concentração de Mocidades Espíritas do Nordeste 
do Estado, nos dias de Carnaval, juntamente com os confrades Agnelo Morato e José Luiz 
Francisco Balieiro, participou de mesa redonda sobre a “Combesp”, pedindo o apoio da 
U.S.E., e se possível da F.E.B., para que se realize em 1966, na cidade de Barretos, para encerrar 
o ciclo, na estrutura que tem até agora. – b) participa correspondência que recebeu da 
Fundação Getúlio Vargas, comunicando a realização, sob o seu patrocínio, do Congresso 
Internacional de Esperanto. – c) que a U.M.E. de Santos enviou ao médium Arigó carta de 
solidariedade, acompanhada dos livros: “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e o “Livro dos 
Espíritos”. – 2) Sr. Agnelo Morato, de Franca, aborda dois assuntos: a) sobre a “Combesp”, diz 
que os 10 elementos escolhidos em Anápolis para contato com a F.E.B. para tratar da 
continuidade do movimento nos quatro estados julgam apenas viável o empreendimento com 
o apoio da U.S.E. junto ao Departamento de Infância e Juventude da F.E.B. – Lembra que a 
“Combesp” não teve caráter federativo, nem de liderança, e informa que, na reunião de 
Igarapava, acima mencionada, ficou decidido verificar da possibilidade de a 18ª “Combesp” 
ser realizada. – Finaliza este assunto dizendo que, se em última análise, a “Combesp” não 
sobreviver, já cumpriu grande finalidade. – b) Convida a U.S.E. e especialmente o seu 
presidente para a inauguração, na cidade de Franca, do “Nosso Lar Espírita”. – c) ainda usando 
da palavra, é de parecer de que os espíritas devam trabalhar pela anulação e não pelo indulto 
do “processo Arigó”. – 3) Dr. Eurípedes de Castro: comunica que esteve em Conselheiro 
Lafayete, visitando o médium “Arigó” que lhe pediu uma cobertura em plano nacional; em 
seguida, esteve em Belo Horizonte, tendo dado entrevista ao “Diário de Minas” sobre a 
coordenação que iria dar ao movimento. – Nessa cidade, a “União Espírita Mineira” designou 



um advogado para assessorar os trabalhos. – Voltando a São Paulo, entrou em contato com o 
Dr. Basileu Garcia, solicitando-lhe estudar a possibilidade da anulação do processo. – A “Liga 
Espírita” deste Estado indicou o Dr. Eurípedes de Castro. – Sendo, entretanto, a U.S.E. o 
órgão (unificador) estadual, solicitou à sua Diretoria Executiva a indicação do seu nome para 
atuar, se necessário, no “caso Arigó”, o que lhe foi concedido. – Pede agora, ao C.D.E., sua 
aprovação, referendando a posição da D.E. – Nesse momento é feita, pelo Sr. Secretário Geral, 
a leitura de carta que a D.E., nesse sentido, enviou ao Dr. Eurípedes de Castro, e que consta 
em ata da Diretoria Executiva. – O C.D.E. referendou a indicação da D.E. – 4) O Sr. Clóvis 
Moreira Selles, de Taubaté, comunica a “Concentração de Mocidades Espíritas do Vale do 
Paraíba” (4º C.R.E.) que se realizará na cidade de Caçapava no próximo dia 21 de março, 
entregando programa ao Diretor do Depto. de Mocidades da U.S.E. – 5) Sr. José de Faria: 
participa que a U.M.E. de São José do Rio Preto programou palestras anuais nos centros 
espíritas unificados, tecendo comentários a respeito desse “quadro de visitação”, quando são 
ocupados 30 minutos sobre o tema “Unificação” e 30 de Evangelho. – Semestralmente, faz 
jornada espírita, em homenagem a confrades que regressaram ao plano espiritual. – Participa, 
ainda, a criação em Rio Preto de uma fundação privada com recursos públicos, e termina 
dizendo que a “Combesp” pode e precisa enquadrar-se no Pacto Áureo. – 6) Sr. Noemio Spada, 
de Santo André: a) participa a realização, naquela cidade, da III Concentração de Mocidades 
Espíritas do Centro Sul do Estado de São Paulo. – b) Informa que, não obstante a criação das 
Semanas Espíritas do “ABC”, terão prosseguimento as de Santo André. – C) cientifica 
pretensão de fundir numa só entidade, três que, literalmente, funcionam no mesmo prédio 
(Centro Espírita, Assistência Social e Mocidade). – d) consulta a possibilidade da criação de 
um jornal. – Com relação ao item “c”, foi esclarecido de que trata-se um problema interno, 
com total liberdade de ação, verificando-se o mesmo em relação ao item “d”, mas, que, não 
obstante, as colunas do jornal “Unificação” estão a disposição do ABC, como de todos os 
órgãos da U.S.E. – 7) Sr. Hélio Tavares Costa, de Marília: fala sobre a “I COMJEB”, solicitando 
apoio na divulgação do selo e da folhinha e na remessa do numerário; cientifica que haverá 
“hospedagem paga” a todos não ligados credencialmente ao movimento e que participarem do 
conclave, devendo os interessados solicitar reserva ao C.D. da mesma, em Marília. – 8) Sr. 
Natalino D’Olivo: sugere os termos “Exposição” ou “Reunião com perguntas e respostas”. A 
seguir, o sr. presidente passa a considerar a próxima reunião do C.D.E., tendo sido formulada 
proposta pelo representante do C.R.E. de Jaú no sentido de que a mesma seja realizada naquela 
cidade: aprovado (dia 13.6.65). – Em sequência, agradecendo a todos os presentes pela 
presença e brilho de mais uma reunião do C.D.E., convidou o jovem José Ruiz Francisco 
Baleeiro para proferir a prece final, visto que nenhum dos presentes quisesse mais fazer uso da 
palavra. – Nada mais tendo a registrar, dei por encerrada esta ata, por mim, Abel Glaser, 3º 
Secretário, lavrada, e que, após aprovada, será assinada por quem de direito. Assinaturas 























Ata # 115 – 13 de junho de 1965 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
115ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da “U.S.E.” 

Aos treze dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e cinco, às nove horas, na sede 
da Mocidade Espírita de Jaú, à rua General Izidoro, 453, em Jaú, (SP), reuniu-se, 
ordinariamente, o Conselho Deliberativo Estadual da “USE”, representado pelos CRES da 3ª, 
4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, 20ª, 22ª, 24ª e 25ª Região, das “UDES” da 2ª, 6ª, 9ª, 12ª, 15ª, 16ª, 17ª, 
18ª e 19ª Zona; da Diretoria Executiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º e 3º 
Secretários, 1º e 2º Tesoureiros e Deptº As. Social; da Sinagoga Espírita e do clube de Jornalistas 
e, também. Das UMES de Tupã, Marília, Bauru, Jaú, São Caetano do Sul, P. Prudente, Tiete 
e Santo André. _ O sr. Presidente da D.E. convidou para formar na mesa o sr. Gumercindo 
Floretti, presidente do CRE de Jaú e o sr. Nelson Rinaldi, Pres. da UME local. _ O dr. Luiz 
Francisco Giglio, em nome do 22º CRE, saudou os órgãos integrantes da “USE” e falou da 
satisfação da família espírita de Jaú por poder agasalhar as representações do interior e da 
Capital Paulista. A saudação foi respondida pelo confrade Carlos Jordão da Silva que agradeceu 
em nome dos presentes. _ Após a prece proferida pelo confrade Gumercindo Floretti, foi 
mantido ambiente de concentração, quando houve manifestação de incentivo e apoio do plano 
Espiritual aos trabalhos de Unificação, através do médium Emílio Manso Vieira. _ Ato 
continuo o sr. Presidente anunciou que ia passar aos assuntos constantes da ordem do Dia, 
enunciados na circular nº 18/2, de 18/5/1965. _ Apresentou o sr. Secretário Geral relatório 
da D.E., trimestral, acompanhado do C.M.E., que foi aprovado por unanimidade. _ Item II – 
O expediente constou de: Carta da UME de Stº André, de 11/6/65, credenciando os confrades 
Cícero Pimentel e Antonio Tibério para representá-lo na reunião do C.D.E.; carta da UME de 
São Caetano do Sul, credenciando a sra. Marcia Del Távero para tomar parte na reunião do 
C.D.E.; convite-programa da UME de Presidente Epitácio s/ Confraternização Esp. Regional, 
a realizar-se nos dias 26 e 27/6/65; Telegrama do confrade Eurípedes de Castro justificando 
ausência a reunião do C.D.E. Foi lida carta da UME de Santos, enviada a USE, consultando 
sobre a conveniência futura de não se aceitar para o movimento de Unificação adesão de 
instituição que não mencione a palavra “Espírita” na sua denominação. _ Sobre este assunto 
o C.D.E._ ratificou parecer da D.E._, tomado em reunião de 7-6-65, nos seguintes termos: “as 
“UMES” aceitarão adesão das referidas entidades somente se elas se comprometerem, por 
escrito, a proceder à necessária alteração estatutária (no momento oportuno em que seus 
estatutos o permitirem), acrescentando a denominação Espírita e adaptando-se às condições 
recomendadas pela USE-SP”. _ Passa-se, a seguir, a leitura da ata da última reunião que foi 
aprovada com a correção do nome do confrade José Luiz Antonio Baleeiro que por engano 
figurou como José Antônio Luiz Balieiro. _ O sr. Roberto Previdello teceu considerações a 
respeito das grandes dificuldades que as entidades espíritas encontram, principalmente no 
interior do estado, por falta de orientação, para obter subvenções governamentais. _ Sobre o 
mesmo assunto, nos seus múltiplos aspectos, falaram os confrades Luiz Fco Giglio, Clovis 
Costa, Carlos Jordão da Silva, Luiz M. de Barros, Carlos Dias e Apolo O. Silva, tendo o C.D.E. 
resolvido criar um setor, junto ao Deptº de Assistência Social, para assessorar e orientar as 
entidades assistenciais espíritas quanto ao recebimento de subvenções governamentais. _ 
Foram designados, ainda, pelo C.D.E., os confrades dr. Luiz Francisco Giglio e Roberto 
Previdello para elaborar um esquema contendo as normas jurídicas e técnicas que o assunto 
requer para perfeito funcionamento. _ O sr. Secretário Geral comunicou que foi acertado com 
o Deptº da Infância e Juventude da FEESP a realização, em cidade do interior do Estado, do 
Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores, cabendo a ele fornecer as matérias a 



contarem da pasta e a cidade sede a responsabilidade da hospedagem e financiamento das 
pastas. _ Franca se inscreve como candidata, recebendo apoio, de imediato, da cidade de 
Ribeirão Preto. _ Sobre o curso, falaram o prof. Emílio Manso Vieira e Flavio Pinheiro. _ Após 
debatido amplamente o assunto o C.D.E. designou a cidade de Franca (SP) para sede do 
próximo “Curso de Preparação de Evangelizadores” a ser realizar em julho de 1966. _ Item III 
– O sr. Carlos Jordão da Silva fez ampla explanação sobre as atividades da “USE” no C.F.N., 
órgão da FEB, informando que a Campanha nacional a ser feita a partir de 1º de agosto a 25 
de dezembro do corrente ano, comemorativa do 1º Centenário do livro “O Céu e o Inferno” 
ou a “Justiça Divina Segundo o Espiritismo” foi aprovada pelo CFN; _ que, perto de 14 estados, 
já se manifestaram que estarão presentes à Concentração Centro-Oeste – Territórios a se 
realizar em Goiânia, nos dias 30 e 31/7/65. _ Em cumprimento a um dos itens do Plano 
Bienal o Deptº de Doutrina elaborou o trabalho “Movimento de Unificação dos Espíritas – 
suas bases – seus objetivos – suas vantagens – suas necessidades. _ O C.D.E. delegou poderes 
a D.E. para aprovação e encaminhamento do C.F.N._ Após a exposição dos assuntos 
relacionados neste item, o sr. Helio Tavares, de Marília, pediu a palavra para agradecer a 
colaboração recebida durante a realização da 1ª “Comjeb” e pediu licença para ler ofício que 
será encaminhado à FEB acompanhado de relatório Geral, em 9 folhas datilografadas em 1 
espaço e mais a demonstração do movimento Financeiro, cuja receita atingiu a soma de Cr$ 
5.917.047 para uma despesa de Cr$ 4.895.716, verificando um superávit de Cr$ 1.021.331, 
que ficará à disposição da FEB. _ A documentação referida será entregue a FEB, por intermédio 
da USE. _ À “USE”, também, foram entregues um relatório Geral e a demonstração do 
Movimento Financeiro. _ O sr. Carlos Jordão da Silva agradeceu e apresentou, em nome dos 
órgãos da USE, os cumprimentos ao Conselho Diretor pela maneira brilhante com que 
realizou tão importante cometimento. _ Por proposta do confrade Roberto Previdello o C.D.E. 
aprovou voto de louvor ao Conselho Diretor da 1ª Comjeb, CRE, UME e Família Espírita de 
Marília, USE e FEB pelo brilhante resultado da I Comjeb. – Aprovasse, com entusiásticos 
aplausos, o relatório apresentado pelo C. Diretor da 1ª “Comjeb”. _ Item IV = O sr. Tesoureiro 
expôs, com amplos detalhes, a atuação do Jornal “Unificação”, conclamando os srs. assinantes 
e os órgãos em débito para efetuarem, com regularidade, o pagamento de suas cotas pois, em 
caso contrário, como vai indo, não se poderá prever o destino do Jornal. _ Analisou, a seguir, 
o último balancete mensal e prestou todas as informações solicitadas. _ Item V – O professor 
Emílio Manso Vieira, em nome da Comissão da Concentração de Educadores Espíritas, propôs 
a transformação da Concentração de Educadores Espíritas para Congresso de Educadores 
Espíritas._ Aprovado. _ O C.D.E. delegou, ainda, poderes à D.E. para tratar de todos os 
assuntos relacionados com o referido Congresso. _ Item VI – O Sr. Carlos Jordão da Silva 
expôs com clarezas os altos objetivos que visam a dinamização das Conclusões Finais do 
Simpósio Centro-Sulino e informou que o Jornal “Unificação”, de janeiro/fevereiro do 
corrente ano contém todos os itens aprovados no aludido Simpósio. _ Inúmeros foram os 
órgãos da “USE” que informaram á mesa já estarem divulgando este importante assunto em 
suas regiões, o que foi recebido com alegria. _ O C.D.E. em face do pedido apresentado pelo 
9º CRE, resolveu designar a cidade de Ribeirão Preto para sede do próximo Congresso 
Estadual de Mocidades e Juventudes Espíritas, a se realizar em 1967. Esclareceu o Sr. Secretário 
Geral da “USE” que a União dos Moços Espíritas de Ribeirão Preto, já havia remetido carta à 
D.E. no mesmo sentido, isto é, pedindo permissão para, sob os auspícios da UME e CRE local, 
realizar este importante cometimento. _ O C.D.E., com esta decisão, atendeu todas as partes, 
todavia as deliberações do Congresso serão ad-referendum do CDE. _ Palavra Livre = O 
confrade Pedro Carrara congratulou-se com Bauru pelo apoio e propaganda feita em torno da 
presente reunião do CDE em Jaú. _ Informou, também, com referência ao ensino religioso 



nas escolas, que está dando, em Mineiros do Tietê, com ótimos resultados, duas aulas semanais, 
a 11 alunos espíritas. _ O confrade Flavio Pinheiro informou que, em Ibitinga, os pregadores 
espíritas estão se projetando no meio leigo e difundindo os assuntos relacionados com a 
Doutrina; que iniciaram, também, a distribuição de sopa aos pobres, em refeitório apropriado. 
_ O dr. Agnello Morato comunicou que a UME de Franca, devido a comemoração do “Livro 
Céu e Inferno”, se organizou para proferir palestras nos centros locais. _ João Durval Previdello 
comunicou que, de 17-7 a 1/8/65, Bauru promoverá uma jornada espírita, com visita aos 
centros do município e região, com vistas ao Centenário do livro “Céu e Inferno”, que estão 
realizando, com grande proveito, reuniões com pais e evangelizadores; emitiu diversas 
considerações á ficha “padrão” organizada pelo Deptº As. Social e citou os pontos em que dela 
discordava. _ O sr. Roberto Previdello pediu que os CRES ausentes (Sorocaba, S. J. da Boa 
Vista, Avaré, Araçatuba, Barretos, Adamantina, Botucatu, Catanduva, Cachoeira Paulista) 
fossem visitados pelas entidades vizinhas e convidados a comparecer às reuniões do CDE. _ O 
confrade Natalino D’Olivo informou que vem fazendo ininterruptamente pregações 
doutrinárias públicas e que vem encaminhando á FEESP as pessoas que o tem procurado, 
desejosas de frequentar reuniões espíritas. _ O confrade Jaime Monteiro de Barros, 
considerando que a próxima reunião do C.D.E., será em São Paulo, dia 12 – setembro – 1965, 
propôs para que a que se realizará em dezembro vindouro seja feita na cidade de Ribeirão 
Preto. _ Aprovado. _ Nada mais havendo a constar, o sr. Presidente, após a prece proferida 
pelo confrade Sebastião Maggi, deu por encerrada a presente reunião, cuja ata será aprovada 
na forma regulamentar. 
 
Assinaturas 



















Ata # 116 – 12 de setembro de 1965 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos doze dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco, às nove horas e quinze 
minutos, na sede da U.S.E., à rua Santo Amaro nº 362, São Paulo, Capital, reuniu-se, 
ordinariamente, o Conselho Deliberativo Estadual da U.S.E., representado pelos C.R.E.s da 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 11ª, 13ª, 14ª, 17ª, 19ª, 20ª, 22ª, 24ª, e 25ª regiões; pelas U.D.E.s da 2ª, 4ª, 6ª, 
9ª, 10ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª zonas; da Diretoria Executiva: presidente, vice-
presidente, secretário geral, 3º secretário, 1º e 2º tesoureiros; departamentos social, de 
mocidades e de assistência social; Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, Clube dos Jornalistas Espíritas, Instituto Espírita de Educação, Sinagoga 
Espírita; e U.M.E.s de Sorocaba, Santo André e São Caetano do Sul. – O sr. presidente, Carlos 
Jordão da Silva, saúda os presentes e convida a confreira D. Zilda Mori, de São José do Rio 
Preto, a proferir a prece de abertura dos trabalhos, facultando, em seguida, oportunidade de 
manifestação ao plano espiritual, a qual se fez por intermédio do médium Emílio Manso Vieira. 
Passou-se ao cumprimento da ordem do dia, constante da circular 18/3 de 10 de agosto 
próximo passado, procedendo-se à leitura e aprovação da ata da reunião anterior, e do relatório 
das atividades da Diretoria Executiva, C.M.E., Departamentos de Mocidade e de Assistência 
Social, e do IV Simpósio, Centro-Oeste-Territórios, realizado recentemente na cidade de 
Goiânia. Expediente: carta da UME de Santo André, credenciando para esta reunião os 
confrades Antonio Tibério e Joaquim de Jesus; carta da “União da Mocidade Espírita de Santo 
André”, participando a realização da 19ª Tarde do Moço Espírita da Capital e arredores, dia 
26 de setembro naquela cidade; convite do 25º CRE, alusivo à confraternização regional, dias 
25 e 26 de setembro, na cidade de Rancharia. – O sr. presidente participa aos presentes que 
foi constituída, na capital, uma comissão central (fora da USE), encarregada de levantar fundos 
à construção da F.E.B. em Brasília. Esclarece que todos os diretores da D.E. estão nela 
integrados e concita os presentes a que, dentro de suas possibilidades, realizem trabalho 
semelhante em suas cidades, ou regiões, ponderando que essa obra não é da F.E.B. mas dos 
espíritas do Brasil, e esclarecendo que as arrecadações poderão ser encaminhadas à FEB no Rio 
de Janeiro, ou para Brasília, caixa postal 1865, aos cuidados do sr. Antonio Fernandes Soares. 
– Informa o sr. presidente que a USE tem comparecido normalmente às reuniões do CFN da 
FEB, ressaltando que: a) resolveu-se convocar os presidentes estaduais para uma reunião de 
dois dias, no Rio de Janeiro, possivelmente em janeiro, tendo já dez estados garantido presença; 
b) foi proposta ao CFN nomeação e comissões especiais para estudo de todas as sugestões  
colhidas nos últimos três simpósios; c) foi obtida da FEB autorização para confecção de livros 
de bolso das obras de Léon Denis, seguindo proposta do confrade Itaji Carvalho. – Comunica, 
ainda, o sr. presidente, que São Paulo recepcionou caravana da Guanabara, composta de 160 
pessoas, e que objetiva propaganda da concentração a ser realizada no Maracanã novembro 
próximo. – O confrade Abel Glaser informou que, por ocasião da prévia da IV Centro-Sul, 
realizada em Campinas, sugeriu-se um curso intensivo para regentes de corais espiritas, tendo 
a profª D. Luiza Cardoso colocando-se à disposição para coordená-lo, sendo que o mesmo já 
mereceu parecer favorável do Depto. de Mocidades e da Diretoria Executiva, restando a 
aprovação do CDE. – A proposta foi aceita por unanimidade, tendo-se em vista seus sadios 
objetivos, concluindo-se que: a) terá a duração de 9 dias: 8 a16 de janeiro de 1966; b) local: 
sede da UMESP (rua Carmelitas, 86); c) condições: nível ginasial e conhecimentos pelo menos 
rudimentares de música; d) idade: mínima de 18 anos; e) vagas 50: 20 para a capital e 30 para 
o interior; f) hospedagem a cargo do Depto. de Mocidades da USE; g) credenciais: expedidas 
pelos órgãos da USE (UMEs e UDEs); h) inscrição: até 15/11/65, solicitada por escrito ao 



Depto. de Moc. Da USE, a/c da Secretaria Geral; i) aulas: 4 horas por dia. – A seguir o sr. 1º 
Tesoureiro apresenta o balancete, que foi aprovado, e concita todos os órgãos devedores a 
quitarem seus débitos. – Comemorações do I Centenário do livro “O Céu e o Inferno”: a) o 
confrade Ignácio Giovine manifesta-se acerca das comemorações intensivas que continuam 
sendo levadas a efeito na Capital e que deverão culminar em dezembro com a Concentração 
Metropolitana; b) João Durval Previdello, de Bauru, informa que palestras estão sendo 
realizadas nas cidades que compõem a 8ª região, bem como estar programada uma semana 
espírita naquela cidade, de 25/9 a 3/10/65; c) Agnelo Morato, de Franca, cientifica do 
programa de trabalhos e conferências na 20ª  região; d) José Faria, de São José do Rio Preto, 
informa da semana espírita realizada em agosto na cidade de Tanabi, e da que será levada a 
efeito em Rio Preto, de 25/9 a 3/10/65; e) Altivo Ferreira diz das palestras levadas aos centros 
da cidade de Santos e da semana espírita programada; f) a confreira Maria Del Fávero diz das 
realizações em São Caetano do Sul; g) o sr. presidente comunica estarem essas comemorações 
processando-se em todo o Brasil, com entusiasmo e profundidade; h) finalmente, o confrade 
Luiz Monteiro de Barros convida a que se dinamizem nesse trabalho aqueles que ainda não o 
fizeram. – O prof. Emílio Manso Vieira participa ter sido solicitado pelo CME para realizar 
cursos rápidos de Espiritismo, em 15 aulas, tendo já se organizado nesse sentido. – O confrade 
Altivo Ferreira alude à realização em Santos de uma concentração umbandista, que obteve 
grande divulgação, na qual confundiu-se umbandismo com Kardecismo, tendo a UME local, 
em matéria paga, feito publicar um artigo de esclarecimento sobre o tema “Umbandismo não 
é Espiritismo”. – O referido confrade sugere partir um ofício da USE à F.E.B. relacionado com 
estatística sobre o “Culto Espírita”, do I.B.G.E., tendo em vista que: “O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística realiza anualmente, em seu plano de coleta, uma pesquisa sobre o “Culto 
Espírita”, na série intitulada “Questionário Q”. – Até este ano, o formulário mandava incluir 
na pesquisa apenas as sociedades espíritas propriamente ditas, com exclusão daquelas que se 
dedicavam ao culto umbandista. – Ocorre que a Comissão de representantes ministeriais 
encarregada da revisão e aperfeiçoamento das Campanhas Estatísticas introduziu modificações 
no questionário do Culto Espírita (modelo Q-5.06), pela qual o item 5 indagará qual o ramo 
espírita a que pertence a sociedade: Kardecista ou Umbandista? – Verifica-se, por aí, que a 
partir do próximo ano, os questionários de Culto Espírita serão preenchidos tanto pelas 
entidades espíritas como pelas umbandistas. – Portanto, a própria distinção que a estatística 
oficial sempre fez, quer nos recenseamentos demográficos, quer nas pesquisas anuais, entre 
Espiritismo e Umbanda, desaparecerá, aumentando a confusão reinante. Solicita-se a 
intercessão da FEB junto à Secretaria Geral do Conselho Nacional de Estatística do IBGE (Av. 
Franklin Roosevelt, 166 – Rio de Janeiro), no sentido de que seja mantido sem alteração o 
questionário de Culto Espírita até agora utilizado, fazendo o IBGE, se julgar conveniente, uma 
pesquisa especial sobre o Culto Umbandista. “ – A proposta foi aprovada pelo CDE. – O prof. 
Urubatan Pitta, de Piracicaba sugere conseguir-se de “Alimentos para a Paz”, redistribuição 
direta dos USEs e Federações às entidades assistenciais espíritas, bem como encarece a 
necessidade de uma lista de oradores e temas preferidos, trabalho este que está sendo realizado 
pelo Departamento Social da USE. – O representante da UDE – 20ª Zona participa que 
tomarão parte na semana espírita que será realizada na vizinha cidade de Poá. – O confrade 
Luiz Monteiro de Barros dá ciência aos presentes dos trabalhos da comissão pró-reforma dos 
estatutos. Levantada a questão, o CDE esclarece que essa comissão também poderá sugerir 
modificações. – O Prof. Herculano Pires, em nome da comissão constituída para convocar o 
“Congresso de Educadores”, lê o esboço do temário elaborado e informa estarem tratando do 
regimento interno, bem como sugere para sua realização o período de 21 a 25 de janeiro: 
aprovado. – É solicitado aos conselheiros presentes o máximo de divulgação em suas cidades, 



junto aos educadores espíritas. – O sr. presidente recomenda aos presentes a leitura do último 
livro do prof. Herculano, sobre o tema parapsicologia e espiritismo. – O confrade Luiz 
Monteiro de Barros, após aludir elogiosamente os demais livros do prof. Herculano Pires, 
informa que a D.E. apreciará o trabalho daquela comissão e convocará o Congresso. – Ignácio 
Giovine informa que o C.M.E mantém programa na Rádio Progresso e solicita reportagem e 
notícias. – Agnelo Morato, solicita elementos para início de propaganda acerca do curso de 
educadores que será realizado em Franca. – Ainda sobre o “Congresso de Educadores” é 
sugerida a remessa do temário aos estabelecimentos espíritas de ensino, do nosso e outros 
estados, incentivando os educadores a se integrarem no movimento geral e a trazerem suas 
experiências, bem como apresentem teses. – Concluindo, o prof. Herculano Pires solicita à 
USE pronuncia-se a respeito do Espiritismo na Espanha, onde impera o clima de terror, com 
dizimação e fuzilamento: sugere representação junto à ONU, embaixadas e juristas, na defesa 
das liberdades humanas. – Elfay Luiz Apollo, do Depto Social da USE, solicita às UDEs e 
UMEs relação de oradores, constando nomes, endereço e temas proferidos. – O prof. 
Urubatan Pitta aborda o assunto do ensino religioso nas escolas acentuando a felicidade de a 
USE tê-lo aprovado, fundamentando o assunto com dados colhidos em sua cidade (Piracicaba), 
de experiência própria. – A respeito desse assunto manifestam-se também os confrades Emílio 
Mansa Vieira, Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros e Pedro 
Carrara. – Fábio Dutra, do departamento de Infância e Juventude da FEESP, informa que, 
relacionado ao curso a ser dado em Franca, está sendo preparado um trabalho para novembro, 
na Capital, sobre preparação de evangelizadores, ao qual serão convidados todos os ex-alunos 
de cursos anteriores, objetivando confraternização e assuntos relacionados à infância, 
juventude e educadores: a realização será na Casa Transitória e a hospedagem em casa de 
confrades. – Às 12,30 horas, solicitando ao confrade Hélio Tavares Costa para proferir a prece 
final, o sr. presidente, lembrando que a próxima reunião será na cidade de Ribeirão Preto, à 
rua Mariana Junqueira, 504, sede da “Unificação Kardecista”, dá por encerrada esta reunião, 
cuja ata, após aprovada, será assinada na forma regulamentar. 
 
 
Assinaturas. 



















Ata # 117 – 12 de dezembro de 1965 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
117ª Reunião do Conselho Estadual da “USE” – C.D.E. 

Aos doze dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco, às nove horas, na 
sede da Unificação Kardecista, à rua Mariana Junqueira, nº 504, na cidade de Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo, reuniu-se, ordinariamente o Conselho Deliberativo Estadual 
da “USE”, representado pelo CREs das 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, 14ª, 19ª, 20ª, 22ª, 24ª, 25ª e 27ª 
regiões; pelas UDEs da 2ª, 4ª, 6ª, 9ª, 12ª, 14ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª; da Diretoria Executiva, 
Presidente, Vice Presidente, Secretário Geral, 1º e 3º Secretários, 1º e 2º Tesoureiros; das 
UMEs de Araraquara e São Caetano do Sul. O Sr. Presidente convida o representante de 
Ribeirão Preto, dr. Jayme Monteiro de Barros, para fazer parte da mesa. Saúda, em seguida, 
com eloquentes palavras as delegações presentes e pede ao confrade Nestor João Masotti, 
19º CRE, para fazer a prece de abertura dos trabalhos. Pede a palavra o dr. Jayme Monteiro 
de Barros que considerando que o relatório da D.E. e a Ata dos trabalhos tomam parte 
considerável do tempo destinado à reunião e que, inclusive, as deliberações do CDE são 
publicados com bastante antecedência  pelo Jornal Unificação e que, também, a D.E. toma 
deles conhecimento e os aprova em sua reunião ordinária propõe : “Que de futuro apenas 
seja feita leitura da síntese do relatório trimestral e súmula da ata da última reunião” – 
Aprovado. Ato contínuo o Sr. Presidente passou à ordem do dia constante da circular D.E. 
18/4 publicada em 16/11/1965. – Item I – Cumprido pelo Sr. Presidente. – Item II e III 
– O Sr. Secretário, já cumprindo deliberação do CDE, procedeu a leitura da síntese do 
relatório e súmula da ata da última reunião. Aprovados. – Item IV – Leitura do expediente 
da Secretaria. – Item V – Atividades da “USE” no CFN, órgão da Federação Espírita 
Brasileira. – Para falar sobre este item foi dada a palavra ao confrade Luiz Monteiro de 
Barros que informou que já foram designados os nomes dos confrades que formarão as 
Comissões do CFN para estudo das conclusões dos vários Simpósios que são os seguintes: 
Assistência Social: Geraldo de Aquino, Henrique Magalhães e Luiz Montorfano. Educação: 
Abelar de Magalhães, Ademar Cícero Pinto e Atlas de Castro. – Doutrina: Indalécio 
Mendes, Gal. Luiz de Oliveira e Souza e Getúlio Soares. – Unificação: Floriano Marinho 
Peres, Francisco Thiesen e Paulo Santos e Mocidades a cardo do Dpto. de Juventude da 
FEB. – Com referência às concentrações interestaduais de Mocidades e Juventudes 
Espíritas o C.F.N. delibera substituir o seu parecer de julho de 1963 pelos seguintes: 1º 
Todo e qualquer Depto. Estadual de Infância e Juventude Espírita poderá promover, por 
intermédio da respectiva entidade de âmbito estadual, Concentração ou Confraternização 
interestadual desde que solicitada  e obtida permissão do CFN, ; 2º – As condições para 
concessão dessa permissão do CFN , são as seguintes: a) – solicitação da entidade de âmbito 
estadual em cujo território se realizará, com indicação dos Estados abrangidos; b) – O 
movimento será apenas de confraternização, sem caráter deliberativo; c) – Seu órgão 
executivo será composto de elementos referendados pela entidade de âmbito estadual. d) – 
Presidente na Presidência dos trabalhos a cargo de um representante do FEB; e) – Adoção 
de regulamento interno em cada Concentração ou Confraternização, suscetível de 
atualização, e referendado pela entidade de âmbito estadual responsável pelo conclave, e 
pelo CFN da FEB; f) – Conhecimento prévio do temário. Item VI – Congresso Estadual 
das Mocidades e Juventudes Espíritas, em Ribeirão Preto, 1967. Sobre o assunto falaram 
os confrades Abel Glazer, José Antonio Luiz Balieiro, José Flauzino e Apolo Oliva Filho. O 
CDE aprovou carta da União das Mocidades Espíritas alterando o nome do Congresso 
para 1ª Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo “I 
COMJESP” e que a ela seja aplicado o Regulamento Padrão das Concentrações de 
Mocidades Espíritas e resolve: a) – que não sejam realizadas Concentrações Regionais de 
Mocidades Espíritas em 1967, para dar-se o máximo apoio e plena cooperação à “I 
COMJESP”, em face do artº 39 do Regulamento Padrão das Concentrações; b) – que o 



Conselho Diretor da 1ª Comjesp em Barretos, verificando a melhor conveniência, fixe a 
data da Confraternização Estadual. c) – que nas Concentrações Regionais do Carnaval de 
1966 sejam envolvidas as cidades sedes para 1968 e respectivo Conselho Diretor. O CDE 
aprovou a substituição da palavra Congresso no Regulamento Padrão; por 
Confraternização. – Item VII – Congresso Educacional Espírita do Estado de São Paulo. – 
O confrade Luiz Monteiro de Barros expõe longamente sobre este assunto e informou que 
a Comissão encarregada de setores importantes do assunto está trabalhando a fim de que 
dado a importância do mesmo seja ele revestido de todas as formalidades necessárias para 
o seu bom andamento. – Propôs ao CDE delegar poderes a D.E. para marcar a data da 
realização do Congresso. – Aprovado. – Item VIII – Reforma Estatutária da “USE” – 
Também com a palavra o confrade Monteiro de Barros, um dos membros da Comissão 
encarregada de acolher sugestões para a reforma dos mesmos, informando que o trabalho 
da Comissão está praticamente em fase final e que dentro de mais ou menos 90 dias, o 
confrade Altivo Ferreira, deveria organizar uma pró-forma dos estatutos, ocasião em que a 
D.E., através de sua secretaria, enviaria a todos os órgãos da USE a aludida pró-forma a fim 
de que o assunto, devidamente estudado, fosse debatido no congresso a ser marcado 
concomitantemente com a Assembleia Geral Ordinária dias 8, 9 e 10/7/1965. – Item IX 
– Dinamização das Conclusões do Simpósio Centro Sulino e dos Órgãos direcionais da 
USE. – Falaram sobre o Assunto os confrades Luiz Monteiro de Barros e Carlos Jordão da 
Silva ressaltando a importância dos assuntos aprovados no referido Simpósio, para a 
preservação e pureza da nossa Doutrina. – A seguir, foi dada a palavra ao Sr. Tesoureiro 
que apresentou demorada análise do balancete mensal de 30/11/1965, bem como a 
situação do jornal. Informou que dado o aumento de todos os jornais, em vista do aumento 
do preço do papel, o Unificação está custando para a “USE”, cada número, mais de Cr$ 
50 e em consequência, para que o jornal possa continuar circulando, é necessário o seu 
aumento de preço para Cr$ 100 cada unidade e, também, majoração na mesma proporção 
para os assinantes. – Fez o Sr. Tesoureiro proposta neste sentido, tendo o CDE aprovado a 
alteração de Cr$ 50 para Cr$ 100 o preço de cada número do jornal e majorá-lo na mesma 
proporção para os assinantes. – Item X – Várias. Palavra livre. – Hélio Tavares informa que 
o CRE de Marília fará realizar um Curso de Espiritismo, para dirigentes de Centros, e que 
o temário do mesmo já está com o Depto. de Doutrina da USE para devida apreciação. – 
Ignácio Giovine. – Informa que o Depto. de Doutrina do CME está diligenciando para dar 
ampla divulgação aos assuntos do Simpósio Centro Sulino. – Agnelo Morato comunica 
que o Jornal Nova Era, em 15/11/1965, completa 38 anos de existência. Editado com 
sacrifício, e não tem dado déficit graças a colaboração de mãos amigas de confrades de 
Franca. – Visitou confrades e Centros de Piracicaba, tendo ótimas impressões naquela bela 
cidade. – UME de Araraquara tem procurado colaborar e orientar os centros da região. 14º 
CRE – Barretos. – Participaram a fundação da “UME” de Colina. – Santo André – a UME 
local convidou os professores espíritas local, para reunião e está aguardando a realização do 
Congresso de Educadores para atuarem. – São José do Rio Preto – Realizou a 7ª Semana 
Espírita com grande êxito. – Piracicaba – Informou que o Sanatório Espírita Vicente de 
Paulo, afastado da UME, seguia na lista dos beneficiados pela Cruz Vermelha. Monteiro 
de Barros pediu que os cursos dados no interior sobre doutrina, sejam mimeografados ou 
datilografados e encaminhados ao Depto. de Doutrina da “USE”, pois elas servirão para 
estudo e aproveitamento. – O Sr. Presidente, antes de dar a reunião por encerrada, 
consultou ao CDE se preferia a próxima reunião na Capital ou Interior. Havendo a 
preferência caído para o interior e tendo se candidatado as cidades de Araraquara e 
Bebedouro o Sr. Presidente colocou em votação, vencendo Bebedouro por 16 votos contra 
7. A reunião de setembro será realizada em Piracicaba, em virtude da solicitação feita pelo 
CRE da Região. – A seguir pediu a palavra o confrade Jayme Monteiro de Barros para 
agradecer o comparecimento da D.E., CME e CREs à reunião de Ribeirão Preto. A prece 



final foi proferida pelo confrade Papa.  Nada mais havendo a constar, lavre-se a presente 
ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Assinaturas. 
















